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Förord 

Jag vill tacka alla inblandade respondenter för ert deltagande, öppenhjärtiga bemötande 

och att ni valde att dela med er av era erfarenheter. Utan Er hade jag inte kunnat genomföra 

denna studie och uppsats. Jag vill även tacka min handledare Jennifer Hobbins för ditt 

fantastiska stöd och uppmuntran. Dina tips, idéer och synpunkter har gjort stor betydelse. 

Tack!  

 

Sofie Ihlberg Karlstad 2012-06-11       



 

 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien och denna uppsats är att undersöka och förklara vilka attityder och 

erfarenheter ledare i våra organisationer möter i sin yrkesroll. Tanken är även att 

undersöka, förklara och tydliggöra om det kan uppfattas någon skillnad mellan manliga 

och kvinnliga chefer i organisationen. För att lyckas med detta har arbetet byggt upp 

utifrån följande frågeställningar: 

- Upplever respondenterna att de blir bemötta och behandlade på olika sätt av 

manliga kontra kvinnliga kollegor och anställda? 

- Har män och kvinnor samma möjligheter till befordringar, utbildningar, karriär- 

och utvecklings möjligheter? 

- Vad betyder chefsrollen för individen, skiljer det sig åt beroende på kön? 

- Är det lika svårt för män och kvinnor att finna balans i livet med en ledarskapsroll 

på arbetet? 

 

Denna studie, precis som annan forskning kommer fram till att det inte skiljer så mycket 

mellan manliga och kvinnliga ledare på de flesta punkter. Det är ett fåtal områden som 

utskiljer sig, för mig var det främst när det kommer till att finna balansen mellan arbetsliv 

och familjeliv. Är det kanske så att kvinnorna i ledande positioner anpassar sig till de 

förutsättningar som är, det vill säga lägger bort sina kvinnliga sidor och axlar de mer 

mansdominerade dragen, för att kunna lyckas i sin ledarroll? 
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1. Inledning  
 

 

Detta avsnitt beskriver uppsatsens syfte och frågeställningar som kommer ligga som grund 

för det fortsatta arbetet följt av en kort redogörelse för de avgränsningar som inte kommer 

beröras. Avslutningsvis kommer en kort övergripande disposition över hela uppsatsen. 

 

  

1.1 Ämnesval  

Ledarskapet i våra organisationer blir allt viktigare och det satsas stora resurser på att 

utbilda och rekrytera chefer av bra kvalité. Ledarens roll i organisationen är att se till att 

verksamheten fungerar och är konkurrenskraftig. Vissa menar att ledarskapet skiljer sig åt 

mellan manliga och kvinnliga chefer. Vi har alla olika förutsättningar för att klara av vissa 

uppgifter olika bra, det kan handla om skillnader som har med rent fysiska egenskaper att 

göra som längd, vikt och ålder. Det kan också handla om andra skillnader som logiskt 

tänkande, problemlösningsförmåga och andra rent individuella skillnader. Vi ges också 

olika förutsättningar beroende på i vilken miljö man själv är uppväxt, då handlar det om 

med inlärda och ärvda tankar och åsikter. Men det kan också vara skillnad i förutsättningar 

beroende på i vilken organisation man befinner sig i. 

        

Anledningen till denna studie är att jag under en längre tid funderat mycket på ledarskap 

samt vad som kännetecknar ett bra ledarskap. Parallellt har jag funderat kring manligt 

respektive kvinnligt i arbetslivet, bland annat funderingar kring varför kvinnor och män har 

och förväntas att ha olika arbetsuppgifter. Strax efter att ha hamnat i en intressant 

diskussion om vad som är manligt och kvinnligt och framför allt vilka egenskaper som är 

bäst, manliga eller kvinnliga, och varför de egenskaperna anses bäst, kom jag över en 

studie som visade att kvinnor inte gärna anställer kvinnliga chefer eller ledare och att 

kvinnor ofta missunnar andra kvinnor i sin omgivning att lyckas i arbetslivet och göra 

karriär. Då föddes tanken till att själv undersöka huruvida manligt och kvinnligt spelat in i 

rollen som ledare. Jag är medveten om det är ett stort forskningsområde med många olika 

inriktningar, jag kan också därför anta att denna studie inte kommer kunna bidra med 

någon vidare ny kunskap eller fakta, som inte redan finns på forskningsområdet sedan 

tidigare. Min uppfattning är dock att detta ämne är aktuellt samt av stor vikt och intresse så 

länge vi inte lever i ett jämställt samhälle.   

Jag vill även passa på att redan inledningsvis påpeka att då ledarskapet och ledarrollen 

bygger på en manlig norm kommer uppsatsen till stora delar speglas ur ett kvinnligt 

perspektiv.  
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1.2 Syfte 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka och försöka förklara vilka attityder som 

ledare möts av i sin yrkesroll. Syftet med studien är att ta reda på om de attityder från 

samhället och individnivå gentemot ledaren kan skilja sig åt beroende på om ledaren är en 

man eller kvinna, eller om det är en manlig eller kvinnlig anställd eller kollega som yttrar 

dessa åsikter/attityder. Ambitionen är att kunna urskilja någon typ av mönster eller 

samband och kunna reda ut mina frågeställningar med fokus på att ta reda på vad 

eventuella skillnader, samband och mönster beror på.  

1.3 Frågeställning 

Intervjuerna har till syfte att besvara på följande frågeställningar:  

- Upplever respondenterna att de blir bemötta och behandlade på olika sätt av 

manliga kontra kvinnliga kollegor och anställda? 

- Har män och kvinnor samma möjligheter till befordringar, utbildningar, karriär- 

och utvecklings möjligheter? 

- Vad betyder chefsrollen för individen, skiljer det sig åt beroende på kön? 

- Är det lika svårt för män och kvinnor att finna balans i livet med en ledarskapsroll 

på arbetet? 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte beröra löneskillnaden i samhället mellan män och kvinnor, trots att 

det är förknippad med den könssegregerade arbetsmarknaden som kortfattat beskrivs 

längre fram. Att löneskillnaderna inte berörs är av den anledningen att det inte är av vikt 

för den frågeställning och syfte uppsatsen baseras på.   

1.5 Disposition 

Första kapitlet syftar till att ge läsaren en översiktlig inblick och en förförståelse för vad 

som komma skall i de kommande kapitlen. Efter en kort inledning följt av en redogörelse 

för uppsatsens syfte och frågeställningar, det avslutas med en kort summering av de 

avgränsningar som gjorts och till sist uppsatsens disposition.  

Andra kapitlet ger läsaren en teoretisk referensram att hålla sig till för att kunna följa med i 

resonemanget kring analys och resultat senare i uppsatsen. Först beskrivs kort begreppen 

kön och könsordning följt av en redogörelse för organisationers uppbyggnad och köns 

påverkan på och i organisationerna. Därefter följer en del om ledarskap som kort behandlar 

ledarstilen eller motivationsmodellen Teori X och Teori Y följt av en kort redogörelse för 

hur uppmärksamhet kan påverka personalens arbetsinsatser genom en så kallad 

Hawthorneeffekt. Kapitlet avslutas med en kort förklaring till mellanchefernas roll i 

organisationen och till sist behandlas likheter och skillnader i kvinnligt och manligt 

ledarskap samt en kort redogörelse för de teoretiska avgränsningarna som gjorts i 

uppsatsen.  

Tredje kapitlet behandlar den metod som använts vid undersökningen. Kapitlet inleds med 

att beskriva bakgrundsfakta kring undersökningen. Följt av en beskrivning av skillnader 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod varefter en mer ingående beskrivning av den 
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kvantitativa metod som används vid undersökningen samt att använda intervjuer som källa. 

Därefter redogörs för undersökningens urval. Intervjuguidens uppbyggnad och 

intervjuernas genomförande beskrivs kort där efter därefter. Avslutningsvis beskrivs hur 

bearbetningen och analysen av det insamlade materialet behandlats, där till även dess 

reliabilitet och validitet och som avslutning hur respondenternas anonymitet har bevarats.  

Fjärde kapitlet presenterar resultatet av studien samt knyts samman med den teori som 

tidigare presenterades genom en analys av resultaten. Kapitlet är uppdelat i tre delar där det 

första behandlar ledarens individuella förutsättningar och förutsättningar som sitt 

ledarkskap. Den andra delen behandlar organisatoriska förutsättningar, det vill säga de 

förutsättningar organisationen tillhandahåller sina ledare i form av utbildning eller 

förhållningsramar. Den sista delen behandlar de förutsättningar som finns i samhället, med 

det åsyftas de förutsättningar som ges till ledarna från omgivningen i form av familj och 

familj samt andra personer som kan komma att spela roll för ledarens förutsättningar att 

utföra sina arbetsuppgifter.     

Femte kapitlet redogör för uppsatsens slutsats och besvarar uppsatsens frågeställningar. 

Sjätte och sista kapitlet behandlar mina egna tankar och åsikter i en avslutande reflektion.   
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2. Teoretisk referensram  
 

 

Detta kapitel används för att presentera vilka utgångspunkter uppsatsen har. En rad olika 

teorier och fakta presenteras för att i ett senare kapitel ligga som grund för analys och 

resultat diskussionen. Kapitlet inleds med att kort presentera kön och könsmaktsordningen 

var på en kort presentation av organisationsstruktur och könsroller i organisationer följer. 

Där efter följer en avslutande del om ledarskap generellt och manlig och kvinnligt 

ledarskap speciellt. 

 

 

2.1 Teori om kön  

Kön är ett komplicerat begrepp som kan ha många olika innebörder och laddning. Dels kan 

det handla om det biologiska kön man föds till, dels kan det handla om den konstruerade 

könstillhörigheten. Man kan hamna i diskussioner om huruvida manliga och kvinnliga 

egenskaper är biologiskt nedärvda eller inte. De flesta forskarna och teoretikerna är 

överens om att ingen föds ”kvinnlig” eller ”manlig”. Man föds med vissa biologiska 

förutsättningar som omgivningen sedan tolkar som kvinnlig och manligt (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003, s. 21). Detta yttrar sig genom att små flickor uppmuntras till passiva, 

inåtriktade lekar. De drillas in i ett vårdande, omhändertagande och känslomässigt 

beteende. Pojkarna däremot uppmuntras till aktiva, utåtriktade lekar. De drillas in i ett 

beteende som går ut på att vara så macho som möjligt med en attityd att känslor inte är 

något för pojkar. Detta är ett beteende som kan ses redan hos så små barn fem åringar på 

dagis. Redan i denna ålder märks att det ena könet tenderar att ”ta över”. De femåriga 

tjejerna tenderar att vilja ta hand om och hjälpa sina jämnåriga killkompisar. De hjälper till 

att hålla reda på dem när dagisgruppen är ute, de hjälper till att servera maten vid 

matbordet och så vidare. (Klingspor, 2000, s. 74).  

Genus är ett begrepp som började användas under 1980-talet med motiveringen att det 

skulle hjälpa till att distansera och tydliggöra skillnaderna mellan biologiskt och socialt 

kön, samt mellan uppdelningen i män och kvinnor och andra uppdelningar i vilka 

föreställningen om kvinnligt och manligt förekommer på ett gränsöverskridande sätt 

(Wahl, Holgersson, Höök, & Linghag, 2001, s. 49).  I en studie om definitionen av ordet 

kön och genus framkom att det verkar som att människor i allmänhet känner till 

skillnaderna mellan begreppen kön och genus, då i betydelsen av att kön beskriver det 

biologiska könet medan genus beskriver det socialt konstruerade könet. När sedan 

människor ombads att slutföra en rad olika meningar för att kontrollera användningen av 

begreppen visade det sig att det var lite svårare att särskilja begreppen, svårigheten ligger i 
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att utskilja definitionerna i ett mer vardagligt sammanhang. (Pryzgoda & Chrisler, 2000, s. 

564-566) Detta kan vara en av anledningarna till att vi upprätthåller den könsmaktsordning 

som finns i samhället.  

 

Uttryck som biologiskt, naturligt och givet är ofta förekommande när kvinnliga och 

manliga egenskaper ska beskrivas eller diskuteras. Normbildningar i samhället om vad som 

är manligt respektive kvinnligt bidrar till föreställningar om hur man bör agera. Enligt 

Elvin-Nowak & Thomson (2003) betyder maskulin manlig, av hankön, män eller pojkar 

föds därmed in i och uppfostras utifrån föreställningen att män ska vara maskulina. Män 

förväntas vara tydliga och sakliga i vad de menar eller vill förmedla. Män sägs ofta kunna 

tala för sin sak, framhäva sig själva, ta risker och tro på sig själva. Feminin betyder 

kvinnlig, av honkön. Kvinnor förväntas på så vis genom sin uppfostran och omgivning att 

vara feminina. Uppfattningen om hur feminina kvinnor ska eller bör vara är att kvinnor 

ofta lindar in vad de har att säga och anpassar sig till vem de talar med. Kvinnor anses lida 

av dåligt självförtroende, ha svårt att ta för sig, och svårt att komma till handling (Wahl, et 

al 2001, ss. 55ff).  

 

Är det då så som Pryzgoda & Chrisler (2000) kommer fram till är det inte så konstigt att 

könsmaktsordningen fortsätter att upprätthållas. Vi människor är inte tillräckligt pålästa 

eller införstådda i begreppen och kan därför inte riktigt förstå varför våra handlingar leder 

till att könsmaktsordningen upprätthålls. Vi är inte medvetna om att, eller så bryr vi oss 

inte tillräckligt, att alla våra handlingar spelar in i hur samhället betraktar oss som man 

eller kvinna. Det är en lång väg att vandra innan en märkbar förändring kan komma att ses, 

enligt min högst egna åsikt.     

2.1.1 Teori om könsmaktsordning 

När Abrahamsson (2009) beskriver kön, genus och genussystemet utgår hon från Yvonne 

Hirdmans (1998) definition av genusordningen, som så många andra. Genusordningen är 

ett ordningssystem som grundats på män och kvinnors egna föreställningar, idéer och 

förväntningar. Ordningssystemet behandlar vad som anses vara manligt och kvinnligt, vad 

som förväntas av respektive kön i form av intressen, yrkesval och så vidare samt hur 

relationerna mellan de olika könen ska se ut.  Resultatet av genusordningen kan ses i hela 

samhället, det är ett system som är väl inlärt och som förefaller naturligt. Två typer av 

mönster kan utskiljas i denna genusordning, 1, könen hålls isär, det fokuseras mer på 

olikheterna än på likheterna och 2, kvinnan är i en underordnad position till mannen. 

Isärhållandet mellan könen görs ofta genom symboler eller motsatspar som att kvinnor är 

mjuka, svaga och omhändertagande medan män är hårda, starka och aggressiva, detta helt 

oberoende av hur de är eller hur de beter sig. Denna könsmaktsordning mellan könen utgår 

från mannen som den centrala parten, det är mannen som fungerar som norm och 

överordnad, det är kvinnorna som får anpassa sig till denna norm genom underordning 

eller underkastelse. Kvinnan ses den andra hälften, det vill säga inte riktigt en hel 

människa. Denna föreställning av könförhållandena leder till att det ställs större krav och 

kompetens på mannen än vad det gör på kvinnan (Abrahamsson, 2009, ss. 156ff).   

 



 

 

 

6 

 

Maktrelationen mellan könen har en central betydelse i teorin om könsordning. Att 

maktbalansen i samhället består av att männen är överordnade kvinnorna är ett välkänt och 

ofta diskuterat problem. När det handlar om könsfördelning finns det ofta en uppfattning 

om att fördelningen bygger på naturliga egenskaper som att kvinnor lämpar sig bättre till 

fingerfärdiga arbetssysslor medan männen passar bättre till mer fysiska och krävande 

arbetsuppgifter. Inom forskningen kallas detta för ”sociala konstruktioner av kvinnlighet 

och manlighet” (Wahl, et al. 2001, s. 38).  

 

Det talas även om en relativ underordning som går ut på att kvinnor kan göra och bli vad 

hon vill, så länge hon inte är bättre än männen i hennes närhet. Det är inga problem med att 

en kvinna tjänar mycket pengar, har en högt uppsatt position i arbetslivet eller är 

intellektuell och självsäker så länge hon inte tjänar mer pengar, har en högre status eller 

överglänser sin make. I dagens samhälle handlar det om att anpassa sitt under- respektive 

överordnande beteende. Det ses inte som positivt att vara varken tydligt underordnad eller 

tydligt dominant i sin relation. Det gäller numer att på ett mer subtilt sätt inordnar sig i 

mönstret eller förväntningarna av hur det bör vara, underordningen respektive dominansen 

kallas i dag för kärlek, enighet, lojalitet, val, trivsel och nödvändighet mm. (Hedlin, 2004, 

s. 15). Jonasdottir (2003) beskriver fenomenet som så att kvinnor och män uppfostras från 

födseln på olika sätt och de lär sig redan från tidig ålder olika förhållningssätt gentemot 

varandra och andra i sin omgivning. Männen lär sig att de har rätten till kvinnans kärlek, 

omsorg och tillgivenhet.  Männen är inlärda att de har rätten att ta för sig och ge utlopp för 

sitt behov av kvinnan. Kvinnorna lär sig att de har rätten att ge av sig själva men väldigt 

liten rätt att ta för sig på det vis männen har rätt till. Resultatet av detta är att männen har 

betydligt större möjligheter att ta för sig av kvinnans livskraft än vad de själva ger tillbaka. 

Männen kan på detta vis fortsätta att bygga upp sig själva som handlingskraftiga och 

dominerande av den energi de får av kvinnan (Jonasdottir, 2003, s. 46).       

 

Maktbalansen är viktig inom kvinnoforskningen, det vanligaste är att manlig dominans och 

kvinnlig underordning. Det finns gamla teorier och förklaringar om varför män är 

överordnade kvinnan i samhället, redan Aristoteles förklarade att anledningen till att 

kvinnor inte drabbades av håravfall var på grund av att de inte använde innehållet i sina 

huvuden. Rousseau som var en stor filosof under upplysningstiden hävdade att mannens 

plats var i den yttre världen enligt naturen medan kvinnan hörde hemma i den inre. 

Kvinnan skulle underkasta sig mannen efterson hon är en del av naturen och naturen måste 

tyglas. Under hela 1800-talet och långt in i vår tid intalas kvinnan till underkastelse genom 

smicker och övertygelsen om att underkastelse är ett sant uttryck för kvinnlighet (Baude & 

mfl, 1987, ss. 17f). Liknande uttryck beskriver Wahl, et al, 2001 om teorier som skiljer 

samhällen mellan natur och kultur eller inre och yttre sfärer. Naturen och den inre sfären 

betraktas alltid som underordnad kulturen och den yttre sfären. Då kvinnor förknippas med 

naturen, baranafödandet och hemmet medan män förknippas med kulturen och den yttre 

sfären, arbete och försörjning, faller det sig även naturligt att ställa mannen över kvinnan 

på samma vis som med naturen och kulturen (Wahl, et al, 2001, s.45). Wahl et al. 2001, 

beskriver också en annan ofta förekommande förklaringar till denna obalans är att det är 

biologiskt medfött. Resonemanget om könsskillnaderna bygger bland annat på skillnader i 
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fortplantningen där kvinnan är den som blir gravid, föder och ammar, vilket leder till att 

hon inte har tillgång till det offentliga livet på samma vis som mannen. Kvinnan är därför 

beroende av mannen för att överleva, hon behöver en försörjare och försvarare. Den andra 

förklaringen handlar om att kvinnor styrs av känslor och intuition och behöver där med 

mannens beskydd och stöd då denne är mer kontrollerad, logisk och rationell (Ibid. s. 44)  

Teorier om samhället som en könsordning fungerar ofta som en referensram. Gemensamt 

för alla forskare var dock att skapa nya teorier om samhället och dess struktur, det vill säga 

en könsordning. Denna könsordning borde innefatta hela ordnandet av kön på en 

strukturell nivå. Detta resulterade i flera olika teorier, gemensamt är dock maktperspektivet 

oftast är det då mannen som är den överordnande parten i samhället. Gemensamt uttrycker 

de ungefär följande: kön det vill säga föreställningar om kvinnligt och manligt är sociala 

och kulturella konstruktioner och dessa har en grundläggande strukturerande betydelse i 

samhällen. (Ibid. s. 47).  

2.2 Offentliga organisationer 

Offentliga organisationer skiljer sig från privata organisationer på en rad olika plan. De 

offentliga organisationerna har ett hänsynstagande gentemot demokratin, värderingar om 

rättssäkerhet och de gemensamma resurserna i samhället vilket inte en privat organisation 

behöver på samma vis. De kan även skilja sig åt på ledarnivå, ledarna i den offentliga 

organisationen bör ta hänsyn till medborgarna och väljarna i samhället, då de är 

demokratiskt valda. Ytterligare en stor skillnad är att den offentliga organisationen ska visa 

hänsyn till offentlighetsprincipen, det vill säga öppenhet och insyn i organisationen 

dessutom finns ett stort krav på likabehandling och att det ska finnas en förutsägbarhet i 

organisationen. Offentliga organisationerna som kommuner, finansieras av samhällets 

gemensamma resurser. Tillgångarna fördelas baserat på kommuninvånarantal och 

kommunernas uppdrag baseras inte på en vinst drivande idé (Christensen & m.fl. 2005, ss. 

14f). En formell organisation, som kommuners förvaltningar och tjänster är, är inrättade 

för att ta tillvara det allmänna intresset i form av speciella intressen och uppgifter. 

Kommuner och andra offentliga organisationer kännetecknas ofta som en byråkratiskt 

uppbyggd organisation. Byråkratin kan kortfattat beskrivas som en organisation uppbyggd 

av regler och rutiner, det vill säga det finns rutiner och system för hur och vem som ska 

göra vad och när, som utgår från en hierarkisk ordning. Hierarkin är ofta kopplad till ett 

karriärsystem, där medarbetarna strävar efter att klättra och nå högre positioner inom 

organisationen. Den överordnade positionen har rätt att ge direktiv och instruera 

underordnad (Christensen & m.fl. 2005, s. 36).  

2.3 Organisation och kön 

Organisationen är ett sätt att strukturera mänskliga resurser för att på bästa möjliga sätt 

uppnå det bästa resultatet eller förutbestämda mål på ett kostnadseffektivt sätt (Franzén, 

2004, s. 107)  

Utifrån synsättet att kön är en social konstruktion som skapas inom ramen för 

organisationerna och att makt spelar en stor roll i denna konstruktion, finns ett utrymme för 

hur könsordningar i olika organisationer kan variera. Föreställningen om att kön i sig är en 
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del av könsordningen i organisationen medverkar ofta till att organisationerna upprätthåller 

könsstrukturen (Wahl,et al. 2001, s. 56) Män och kvinnors positioner och relationer mellan 

könen hamnar i fokus när organisationens struktur granskas ur ett könsperspektiv. Ofta 

handlar frågorna då om män och kvinnors villkor, antalet män och kvinnor, segregeringen 

mellan män och kvinnors sysslor i organisationen, befattningar och positioner och graden 

av inflytande och makt inom organisationen (Wahl, et al.2001, s. 59).   

 

Som Abrahamsson (2009) skriver så beskrivs Sverige ofta som en av världens mest 

jämställda land med anledning av att både kvinnor och män förvärvsarbetar i princip i 

samma utsträckning. Samtidigt beskrivs den svenska arbetsmarknaden vara en av de mest 

könssegregerade arbetsmarknaderna. Detta kan förklaras med att den offentliga sektorn 

utökades kraftigt under 1960- och 1970-talet. Det var de offentliga tjänsterna som ökade i 

form av vård och omsorg, det var också där kvinnorna fick jobb (Ibid, s. 127). Fortfarande 

återfinns kvinnorna främst i den offentliga sektorn och inom yrkesområdena vård och 

omsorg samt administration. Männen finns främst i den privata sektorn inom tekniska samt 

bygg och hantverksrelaterade yrken (SCB, 2010). Det är inte enbart horisontellt utan även 

vertikalt könssegregeringen på arbetsmarknaden och i organisationerna som kan ses. Med 

horisontell könssegregering menas att inom den hierarkiska ordningen återfinns männen på 

ledande positioner medan kvinnorna återfinns som arbetare. Vertikal könssegregering 

åsyftar skillnaderna mellan könen i jämställda positioner, där kvinnorna oftast återfinns i 

de otrygga anställningarna med lägre löner, sämre arbetsmiljö och sämre möjligheter till 

utbildning och befordran. De flesta arbeten är inte könsneutrala utan vänder sig till 

antingen kvinnor eller män, vissa mer tydligt än andra. Ofta handlar det om föreställningar 

om vilka kvalitéer som är bra att ha i ett visst yrke och vilka kvalitéer och egenskaper som 

förknippas med det manliga och kvinnliga könet (Alvesson & Due Billing, 2011, ss. 79f).        

 

Kvinnoforskningen riktade i början sina blickar mot samhället och samhällsstrukturen för 

att få svar på varför ojämlikheterna mellan män och kvinnor var så stora. Man såg inte 

organisationerna, det vill säga, arbetsgivarna som högst ansvariga till olikheterna. I stället 

sökte man svaren i olika sociala riktningar som klass och historiskt utvecklade 

arbetsfördelningar mellan könen. I slutet av 1970-talet uppmärksammade dock forskarna 

organisationerna, som huvudsakligen var inriktade på mäns arbetsliv, och primärt 

behandlade mäns intressen, genom att ifrågasätta hur det kommer sig att kvinnorna 

återfinns bland de lägre nivåerna inom organisationerna (Wahl, et al. 2001, s. 61).   

 

Kanter (1993) beskriver tre olika tänkbara anledningar, möjlighetsstruktur, maktstruktur 

och gruppsammansättning, till varför maktstrukturen upprätthålls. Den första anledningen 

kan bero på en möjlighetsstruktur det vill säga vilka möjligheter personen har till 

befordringsmöjligheter, vilka och antalet karriärsteg som följer en viss position eller 

befattning, vilka möjligheter som finns till att utvecklas och utmana sig själv men även 

möjligheter till förmåner och belöningar.  

Personer med små möjligheter (oftast kvinnor) till ovanstående, begränsar också sina 

ambitioner och sänker sina förväntningar om en befordring eller förflyttning. Som en följd 

av sina låga krav och ambitioner vill de heller inte ha mer ansvar eller inflytande. De 
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anpassar sig helt enkelt till situationen de befinner sig i. Dessa personer orienterar sig ofta 

horisontellt i organisationen och jämför sig med sina kollegor som befinner sig på samma 

nivå eller position som de själva. Ofta är de kritiska eller har svårt att identifiera sig med 

ledningen eller personer med makt inom organisationen. Personer med stora möjligheter 

(ofta män) inom organisationen tenderar däremot att ha höga ambitioner, stort 

självförtroende och de värderar sin egen kompetens högt, ibland till och med för högt. De 

är engagerade i organisationen och är villiga att ”offra sig”. De är tävlingsinriktade och 

konkurrerar om jobben, de har en vertikal orientering inom organisationen och jämför sig 

med och attraheras av personer som besitter mer makt än dem själva, de söker efter 

erkännande av dessa personer. Om de inte förflyttas eller befordras blir de otåliga och 

missnöjda. Det Kanter fann är att denna möjlighetsstruktur skapar självuppfyllande 

profetior. De med stora möjligheter tenderar att uppträda och agera på ett sätt som medför 

att fler möjligheter skapas och på så vis kan man säga att dessa personer finner ett driv och 

en uppmuntran att fortsätta sitt beteende för att fortsätta ”klättra” inom organisationen. De 

personer som har små möjligheter tenderar dock att gå i motsatt riktning. Deras låga 

ambitioner och ovilja till större ansvar leder dessa personer mot färre möjligheter och 

tillika nackdelar för dem själva (Ibid. s. 246).    

 

Kanter (1993) beskriver en maktstruktur som innebär att personer med lite makt i en 

organisation tenderar att uppträda mer auktoritärt, det vill säga, de försöker bibehålla 

kontrollen genom att begränsa sina underordnades möjligheter att utvecklas och bli 

självständiga, de försöker hålla tillbaka sina medarbetare för att minska risken att de själva 

ska bli utbytta eller ersatta. De tenderar att använder tvång som makt medel istället för 

övertalning. De lider av stor osäkerhet och blir därför mer kritiska, kontrollerande och 

övervakande. Dessa personer har ofta en tendens till att vilja kontrollera sitt ”revir”. Det är 

ofta så att de inte är omtyckta av sin personal, de tenderar även till att pratar mindre på 

möten där personer med mer makt deltar. Personer med stor makt i organisationerna har 

istället en mer samarbetande stil, eftersom de inte är rädda för att sina medarbetare ska 

avancera och utvecklas, de behöver heller inte ha fullständig kontroll. De delegerar och 

tillåter underordnade medarbetare självständighet. De identifierar och omger sig med 

duktiga personer och låter de utvecklas oftast är de omtyckta, talar ofta och kommunicerar 

gärna på möten. Kanter (1993) menar att detta är rena maktskillnader och inte 

könsskillnader, att kvinnliga chefer ofta uppfattas som kontrollerande kan förklaras med att 

de har mindre makt i organisationerna och därav känner sig mer osäkra och oroliga för sina 

jobb än vad de manliga kollegorna gör (Ibid, s. 247). 

 

Gruppers sammansättning är även det enligt Kanter (1993) en orsak till varför 

maktstrukturen er ut på det vis den gör i dag. Med gruppers sammansättning menar hon att 

det spelar roll om en individ ingår i en majoritet eller en minoritet, detta får konsekvenser 

för arbetsprestationen. Vid könssegregering i organisationer befinner sig kvinnor inom 

mansdominerade miljöer i en minoritet. Att vara en minoritet ger upphov till TRE 

strukturella effekter: 
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1. Synlighet: minoriteten blir mer synlig än majoriteten, ex en kvinnlig chef har fler ögon 

på sig än en manlig chef, vilket kan kännas pressande och begränsande för individen 

och dess handlingsförmåga.  

2. Kontraster: närvaron av en minoritet (kvinnorna) gör majoriteten (männen) medvetna 

om likheterna mellan minoritet och majoritet, vilket kan upplevas som hotande och 

hotfullt. Effekten av detta blir att skillnaderna mellan majoritet och minoritet tenterar 

att överdrivas för att på så vis minska likheterna mellan minoritet och majoritet.   

3. Assimilering: innebär att det i och med att de i minoriteten är så få, kommer att vara 

lättare att generalisera och sammanfoga intryck om alla i minoriteten, på grund av att 

de är färre i antal än majoriteten. Det innebär att minoriteten (ofta kvinnor) blir 

bedömda utifrån tänkta stereotyper och generaliseringar om kvinnor (Ibid. ss. 210f).  

2.4 Ledarskap  

Enligt Eriksson-zetterquist, et al. (2006) är ledaren den person som ska se till att den 

dagliga verksamheten fungerar och är konkurrenskraftig. Ledarens uppgifter är allt från 

administrativa till operativa, verksamhetsbeslut. 

Enligt Granberg (2008) är chef och ledare ofta något som skiljs åt som två olika 

egenskaper. Chefskapet förknippas ofta med den formella titeln som innebär att chefen har 

utsetts av ledningen till att ansvara över en grupp. Ansvaret handlar ofta om att uppnå de 

mål ledningen har bestämt genom medel som till exempel personalresurser, budget och 

anläggningstillgångar. Ledaren behöver däremot inte vara en formellt tilldelad titel, det är 

inte ovanligt att en arbetsgrupp innehar en ledare och en chef, ledaren är oftast i dessa fall 

en informell ledare som utsetts av gruppen till att leda, driva och motivera medarbetarna i 

gruppen. Självfallet kan även en chef inneha båda dessa egenskaper.  Granberg (2008) 

menar ett ledarskap ges till de personer i gruppen som är rättvisa, strukturerade, goda 

lyssnare, omtänksamma, god planeringsförmåga, gott omdöme och humor, de tar tag i 

konflikter som uppstår och kan entusiasmera, de ska även vara duktiga på att delegera ut 

ansvar på gruppen och kunna föra hela gruppens talan (Granberg, 2008, s. 469).   

2.4.1 Ledarstilar 

En studie inom den offentliga sektorn i Storbritannien upptäckte forskarna en rad olika 

kategorier av ledarstilar eller förhållningssätt cheferna intagit. Studien har gjorts för att 

undersöka hur moderniseringen och ledarskapet inom en kommun i Storbritannien 

påverkar och integrerar med ledarnas identitet. Det finns ett ökat tryck på de offentliga 

organisationerna att visa bättre effektivitet och ledarskap, precis som i Sverige. Det ökade 

kravet på ett bättre ledarskap ligger som grund för att öka medarbetarnas effektivitet och 

engagemang i organisationen och där igenom, kunna nå till de allt mer krävande mål och 

delmål samt visa på ett bättre resultat (Ford, 2006, s. 77). Även de brittiska 

organisationernas ledarskap präglas av en manlig dominans. Detta gynnar manligheten och 

den bidrar till att mäns koppling till makten blir allt starkare och tas för given. Den typ av 

ledarskap som i dagsläget förväntas vara mest lämplig är bilden av manlighet, kontroll, 

rationalitet och konkurrenskraftighet. Männen förknippas med dessa egenskaper medan 

kvinnor förknippas med egenskaper som omsorg, vårdande och där med förnipas de även 

med familjen och hemmet. Ford (2006) skriver att kvinnorna i organisationerna ses kämpa 
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för sina karriärmöjligheter, många ses även bortse från de mer ”kvinnliga sidorna” hos sig 

själva och börjar agera mer som männen, de intar en mer aggressiv och tuffare stil, de 

skalar av sina känslor och upplevs som hårda i sin attityd (Ford, 2006, s. 80). Det var fyra 

stilar Ford fann i sin undersökning, ett macho-ledarskap, en postheroicstil, en 

karriärinriktad ledarstil samt en social- och familj anpassad ledarstil. Den första stilen 

handlar om ett traditionellt macho-ledarskap där kontroll, konkurrenskraft och individuell 

självständighet. Hela ledarstilen är baserad på en dominant part och en underkastad part. 

Resultatet av undersökningen visade att både männen och kvinnorna i undersökningen gett 

upp en del av sitt privatliv till fördel för arbetet, bland annat genom att anpassa familjernas 

semesterresor, de arbetar när de kommer hem och så vidare. En annan stil hon fann var en 

postheroicstil som innebär en mer ”feminin” stil, där de är måna om personalen och arbetar 

på ett sätt som för arbetsgruppen tillsammans, teamfokuserat ledarskap med små eller inga 

gränser mellan chef och medarbetare, skulle man kunna säga att det var hon fann. Den 

tredje stilen var en karriärinriktad ledarstil och handlar mer om hur de tar sig fram i 

organisationen. Hon kan här se en tydlig skillnad mellan könen. Männen har en kortare väg 

att ta sig för att nå sitt mål medan det för kvinnorna tar betydligt längre tid. Detta tror hon 

beror på genussystemets förväntningar på de båda könen, kvinnorna förväntas inte vilja 

sträva mot högre positioner. Den sista handlar om det sociala livet och familjen utanför 

arbetet. Även här uppfattar Ford skillnader, inte nödvändigtvis på grund av kön utan på 

grund av personlighet och familjeförhållanden. Det är kvinnor i undersökningen som 

ställer krav på sin omgivning att ställa upp, en kvinna har sin man hemma, medan det är 

hon som har det största ansvaret för familjens försörjning (Ford, 2006, s. 83-91). Studien 

visar att det fortfarande är den manliga synen på ledarskap som dominerar, det är 

fortfarande egenskaper som kontroll, konkurrenskraft och individuell självständighet som 

dominerar över de mer kvinnliga egenskaperna som empati, förmåga att lyssna och den 

rationella kompetensen (Ford, 2006, s. 95).               

2.4.2 Mellanchefer 

Enligt Franzén (2004) karakteriseras en mellanchef med att denne har chefer både under 

och över sig i organisationen. En vanlig mellanchefsroll är avdelningschefer, dessa har 

gruppchefer under sig och företagsledningen över sig. Mellanchefens roll är ofta att agera 

som en sorts mellanhand, för att kommunikationen ska fungera mellan de anställda och 

organisationsledningen. Mellanchefen ansvarar ofta för att förankra och genomdriva order, 

beslut och förändringar för att sedermera genomföra uppföljningar. Det svåraste som 

mellanchef är att kunna finna en balans i att få påtryckningar från båda håll, dels ska 

ledningens önskemål tillgodoses och dels ska de anställdas önskemål och arbetssituation 

tillgodoses. Mellanchefer upplever ofta att de ställs mellan två ytterligheter, långsiktiga – 

kortsiktiga mål, generellt – specialiserat, individuellt – grupp och så vidare.  

Kommunikation och information är avgörande för att mellanchefen ska klara av sitt arbete. 

Direkt information är den information som uppskattas mest hos de anställda. Ett annat av 

de allra vanligaste problemen en mellanchef stöter på är att tiden sällan räcker till, för att 

hinna med allt som bör hinnas med och för att verksamheten ska flyta på är det nästa 

nödvändigt för mellanchefen att delegera ut ansvar på sina underställda chefer. Detta är 

samtidigt ett ypperligt sätt att utveckla och stimulera de underställda cheferna (Franzén, 
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2004). Ett annat sätt för att stimulera och utveckla personalen är att uppmärksamma deras 

behov. Detta stöds bland annat av den så kallade Hawthorneffekten som bygger på en 

studie som har sina rötter i en ljusstudie som gjordes i USA under 1920 där några 

testgrupper valdes ut för att se i vilket ljus de arbetade mest effektivt i. Resultatet visade att 

alla avdelningarna ökade sin produktivitet, dock kunde det inte förklaras till vilken 

ljusstyrka som användes då det var helt oberoende av ljusstyrka för alla grupperna. 

Forskarna i Hawthornstudien ville undersöka orsakerna till den ökade produktiviteten. 

Resultatet av studien också kallad för Hawthorneffekten är att medarbetare som känner sig 

viktiga och utvalda ökar sin produktivitet på grund av att de känner sig friare och upplever 

inte samma underläge till sina överordnade chefer (Eriksson-zetterquist, et al. 2006, ss. 

89ff).  

Ut ifrån Eriksson-zetterquist, et al 2006 tolkning av McGregors (1957,1966) Teori X och 

Teori Y kan man dra likheter till olika ledarstilar. Ledarstilen som bygger på Teori X 

innebär att ledaren har en byråkratisk syn på sina medarbetare.  Det innebär i praktiken att 

ledaren anser att de anställda av naturen är lata, de saknar drivkraft och ambitioner, de är 

självupptagna och bryr sig inte alls om organisationen. Det krävs kontroll, hot och stränga 

regler för att kunna tygla och få de anställda att göra det man själv vill. Ledarstilen som 

bygger på Teori Y innebär en annan syn på människan. Ur denna synvinkel ses istället 

människans passivitet och lathet komma från organisationerna och inte av naturen. Ledaren 

hävdar här att alla människor kan och vill utvecklas och att organisationen och ledarstilen 

bör formas så att medarbetarna bäst få sina egna mål uppfyllda genom att uppfylla 

organisationens mål. Detta sätt leder till att medarbetarna och organisationen arbetar mot 

samma mål (Ibid. s. 136)  

2.4.3 Manligt och kvinnligt ledarskap 

Statistik från SCB (2010) visar att det inom den kommunala verksamheten är en majoritet 

av kvinnliga chefer. Statistiken visar även att det är kvinnorna som tar ut den största 

andelen av både föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för att vara hemma och 

vårda sina barn. Dessutom kan utläsas att det är cirka dubbelt så många ensamstående 

kvinnor med hemmavarande barn i åldrarna mellan 0 och 17 år än män samt att kvinnor 

utför lika mycket obetalt som betalt arbete medan männen utför dubbelt så mycket betalt 

arbete än obetalt arbete. Detta innebär att det fortfarande är kvinnan som bär 

huvudansvaret för hemmet och familjen, trots att hon i lika stor utsträckning som männen 

förvärvsarbetar. De kvinnor som arbetar heltid som chefer inom kommunen har ett tyngre 

ansvar, sett till hela arbetsbördan, än sina jämställda manliga kollegor i kommunen. I hela 

arbetsbördan räknas både betalt och obetalt arbete in. Det betalda arbetet är själva 

förvärvsarbetet medan det obetalda arbetet i detta läge handlar om allt det arbete som krävs 

inom familjens ramar.  (SCB, 2010).  Kinnunen, Geurts, & Mauno (2004) visar i sin studie 

skillnader hur män och kvinnor med familjer i ledande positioner. Upplever påtryckningar 

och stress. Studien visar att kvinnor tenderar i högre utsträckning än männen, drabbas av 

större påfrestningar och ansträngningsbaserade konflikter. Kvinnor upplever att arbetslivet 

inkräktar på familjelivet medan männen snarare upplevde det motsatta. Männens konflikter 

handlade om att familjelivet istället inkräktade på arbetslivet. Orsakerna bakom dessa 
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konflikter tros ligga i den genusordning som råder och där kvinnorna känner av 

familjelivets krav mer än männen medan männen känner av arbetslivets krav mer än 

kvinnorna (Kinnunen, Geurts, & Mauno, 2004).  

 

Med utgångspunkt i Henry Mintzbergs forskning om chefer från 1968, vid den tiden var 

chefspositionen synonym med manligt, undersökte Helgesen (1990) skillnaden i manligt 

och kvinnligt ledarskap. Helgesen använde Mintzbers studie som en referens till sin egen 

studie om hur kvinnor dels driver sina verksamheter men också för att studera kvinnors 

inflytande på arbetsplatserna. Undersökningen är indelad i åtta olika kategorier från allt 

mellan arbetstempot till identifiering med arbetsrollen. 

 

Vad gäller arbetstempot är likheterna stora, mer än halva arbetsdagen går åt till planerade 

möten för båda könen och resterande delen av dagen går ofta åt till informella korta möten 

där akuta problem måste lösas. Skillnaden är hur männen och kvinnorna upplever sin 

arbetsdag som stressande. Mintzberg drar slutsatsen att männen han studerade ofta var 

jäktade då de aldrig kunde se sitt arbete ta slut, det finns ständigt mer arbetsuppgifter.  

Helgesen urskiljer att kvinnorna aldrig känns stressade, dagen håller ett jämt tempo men 

den är så pass organiserad att de hinner med korta inplanerade raster, detta tror hon kan 

vara skillnaden med att kvinnor inte upplever arbetsdagen som så stressande som männen.    

 

Både män och kvinnor blir avbrutna i sina inplanerade möten för att lösa oplanerade 

händelser. Skillnaden är att männen ser detta som att de blir störda för att, som Mintzberg 

beskriver det, arbeta med att ”släcka bränder”. Skillnaden som Helgesen såg det, var att 

kvinnorna inte upplevde det som avbrott eller som störningar. De inbjöd till kontakt med 

medarbetarna genom att ha öppna dörrar eller öppna landskapskontor. Kvinnornas syn på 

avbrotten till skillnad från männens tror Helgesen beror på kvinnornas syn på relationer 

och vikten av att hålla de intakt.  

 

Mintzberg ser i sin undersökning att cheferna sällan gör någonting som inte har med 

arbetet eller företaget att göra. Familjerna ses som små ”filialer” där de kan klämma in lite 

extra arbete efter arbetsdagens slut. Kvinnorna däremot, tillät inte arbetet att överta den 

dyrbara tid som fanns med familjerna. Männens fritidsaktivitet eller hobby relaterar nästan 

alltid till arbetet och de läser sällan annat än sådant som har relevans i arbetet, Mintzberg 

såg att de ofta blev intellektuellt isolerade. Detta upplever inte Helgesen, kvinnorna läser 

mycket, även sådant som inte har med arbetet att göra. 

 

Information föredrog såväl männen som kvinnorna att fås verbalt, genom telefon eller 

möten. Skillnaden ligger i att kvinnorna inte upplever posten som en börda, vilket männen 

gjorde och därav ofta lämnas till sekreteraren, de tog sig tid till att både läsa och svara på 

all post, återigen kan det ha att göra med att kvinnorna betraktar det som ett sätt hålla 

relationerna intakt. 

 

Representation och kundrelaterade aktiviteter är lika viktiga för manliga och kvinnliga 

chefer, vilket innebär att de ägnar stora delar av arbetsveckan till att samverka med andra 
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företagsledare, kunder och arbetskamrater, detta leder även till att cheferna får viktig 

information som företaget kan ha nytta av.  

 

Tidigare studier menade att företagsledning handlade om planering och långsiktiga mål. 

Mintzberg menar på att han kan se att så inte är fallet, på grund av alla de avbrott som sker 

under arbetsdagen får cheferna inget en chans till att arbeta med de långsiktiga målen då de 

hålls fast i de dagliga bestyren. En annan typ av världsekonomi har framträtt efter det att 

Mintzberg gjorde sin undersökning. Helgesen kan dock se en skillnad i hur män och 

kvinnor i dagens ekonomiska situation agerar. Kvinnorna fattar beslut som i större 

utsträckning har samband eller omfattar en vision av samhället.   

  

Arbetet innebär en identitet och status. Ju högre upp i organisationshierarkin de befann sig 

ju svårare blev det att skilja identiteten från sin position, de kan även ha svårt att medvetet 

gå in i de olika rollerna som krävs (förhandlare, förbindelselänk och så vidare). Kvinnorna 

identifierar sig inte på samma vis med sin ställning, mycket beroende på att de har så 

många andra delar i sin tillvaro de kan identifiera sig med. De har också tack vare detta 

lättare att inta de nödvändiga rollerna som ingår i arbetsuppgifterna. 

      

De manliga chefer högre upp i organisationen har lätt att få tag på information om det egna 

företaget och annan viktigt information om andra företag. Eftersom de manliga cheferna så 

starkt känner att sin identitet hör samman med positionen i företaget är information makt. 

Detta leder till att de hellre samlar på sig information än att delar med sig av den. Detta kan 

även vara en av anledningarna till chefernas stora arbetsbörda då de inte delegerar ut 

uppgifter och beslut längre ner i organisationen. Kvinnorna planerade däremot in tid för att 

kunna dela med sig av den information de hade. De tenderar även att strukturera sina 

företag och organisationer mer som nätverk eller galler i stället för som hierarkiska, det är 

lättare att röra sig och sin information i en organisation där alla är på samma nivå. Återigen 

kan informationsdelningen ha att göra med att kvinnorna vill vårda sina relationer. 

(Helgesen, 1990, ss. 22ff)      
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3. Metod  
 

 

I detta avsnitt kommer bakgrunden och val av metod att pressenteras. Här redogörs även 

hur urvalet av respondenter gjorts och hur intervjuguiden byggts upp samt hur 

intervjuerna genomförts. Avslutningsvis kommer en beskrivning av hur insamlad data 

bearbetats och hur respondenternas anonymitet har bevarats. 

 

 

3.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Det finns många olika metoder för att samla in information på, allt från intervjuer och 

enkäter, som är det vanligaste till observationer och dokument och dagboksstudier. Valet 

av metod fastställdes genom att ställa kvalitativa och kvantitativa metoder mot varandra i 

förhållande till syftet och frågeställningen. Kvantitativ metod innebär en metod där 

mätning är det centrala och resultatet av en undersökning presenteras med hjälp av 

statistik. Kvalitativ metod handlar om ”mjukdata” det vill säga omätbar data som till 

exempel attityder eller åsikter och där informationsinsamlingen oftast görs genom 

intervjuer och analysen beskriver en djupare förståelse för ett visst fenomen (Rosengren & 

Arvidson, 2002, s. 330f) Eftersom syftet och frågeställningarna i denna uppsats utgår från 

att ta reda på ledarnas självupplevda attityder och erfarenheter kring sitt ledarskap behövs 

en metod som tillåter mätning av ”mjukdata”. Därav har en kvalitativ metod valts och 

genomförts i form av en intervjustudie.  

3.1.1 Kvalitativ metod  

Valet föll på en kvalitativ metod där analysen är gjord med inspiration från Grounded 

Theory som Corbin & Strauss (2008) presenterade under 60-talet. Kortfattat handlar det 

om en typ av empirinära forskningsansats där datainsamling och analys sker parallellt med 

varandra (Patel & Davidsson, 2003, ss. 31f). Det handlar om att bortse från sina tidigare 

erfarenheter och sin förförståelse för ämnet och börja på noll, som om man inte visste 

någonting när man börjar. Tanken är att man utifrån det resultat man får av sin 

undersökning kan bilda lokala teorier och inte tvärtom, att en teori ska stärkas genom 

undersökningen (Corbin & Strauss, 2008, ss. 8f).   

Vid en kvalitativ undersökning där analysarbetet är inspirerat av Grounded Theory, är det 

av största vikt att ta hänsyn till den förförståelse som finns både hos respondenten men 

också mig själv som forskare. Alla har en åsikt, ofta ganska starka, om kön och könsroller, 

utan att man funderat så mycket om det. Jag är medveten om att så även är fallet för mig 

själv. Det är viktigt att poängtera att jag är medveten om mina egen åsikter och tankar och 

att jag under studiens gång försökt att bortse från dessa och helt fokuserat på den 
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information jag fått genom min undersökning. Detta kan dock vara svårt, vilket är en av 

anledningar till kritik mot metoden.  

3.2.2 Intervju som källa 

Syftet med att använda intervju som källa till information är att kunna upptäcka 

egenskaper, åsikter eller uppfattningar och dylikt hos respondenten. Eftersom syftet och 

avsikten till varför denna uppsats skrivs är att ta reda på vilka attityder och erfarenheter 

chefer upplever att de stöter på i sen yrkesroll, är en intervju nödvändig för att kunna få 

den typ av information om respondenterna som behövs. Viktigt är att komma ihåg att det är 

både intervjuaren och respondenten som bidrar till samtalet och därmed till resultatet av 

samtalet. Intervjuaren bör underlätta samtalet genom att behärska exempelvis språkbruk, 

gester och kroppsspråk som respondenten känner till och känner sig bekväm med. 

Intervjuarens roll i samtalet är att hjälpa respondenten att bygga upp samtalet med hjälp av 

eventuellt lite förkunskap om ämnet men framför allt med hjälp av intervjufrågorna. Under 

intervjun uppmuntras respondenterna att fråga och avbryta om någonting är oklart i 

frågeställningarna. Samtalet kommer att bli påverkat och färgat av en rad olika faktorer där 

ibland kan nämnas kön, ålder, etisk tillhörighet, socialbakgrund och sexuell läggning. Alla 

dessa faktorer påverkar både respondentens och intervjuarens sätt att tolka och förstå sin 

omgivning (Patel & Davidsson, 2003, s. 78). Det är därför viktigt att kunna ta hänsyn till 

detta vid analys och sammanställning av resultatet.        

3.3 Urval 

Studien är gjord på sex stycken enhetschefer i en svenska medelstor kommun, här efter 

kallad Kommunen. Det är tre kvinnor och tre män från olika förvaltningar i Kommunen. 

Kvinnorna arbetar alla inom kvinnodominerande yrken och har därmed mestadels kvinnor 

i sin personal en av kvinnorna är dock i en mansdominerad förvaltning, man med ett 

kvinnodominerande yrke. Två av männen arbetar i typiska mansdominerade yrken medan 

den tredje arbetar i en mansdominerande förvaltning men i ett kvinnodominerande yrke. 

En av männen arbetar i ett yrkesområde med väldigt får kvinnor, i hans fall fanns en 

kvinna anställd med samma yrke som han själv på hela arbetsplatsen. De är alla i åldrar 

mellan 35-45 och alla utom en man har barn, alla i skolålder. Samtliga respondenter har på 

ett eller annat sätt arbetat som chefer eller ledare innan de fick denna tjänst och de har 

arbetat på denna position i Kommunen mellan två och fem år, samtliga har de två senaste 

åren genomgått Kommunens egna interna ledarskapsutbildning. Kontakten med 

respondenterna fick jag genom en nyckelintressent som var ansvarig för den 

ledarskapsutbildning samtliga ledare genomfört. Nyckelintressenten tipsade om möjliga 

respondenter som passade in i den beskrivning av önskade respondenter jag gav. Jag 

önskade ha ett urval av lika många män som kvinnor och jag ville att de skulle vara i 

samma åldersspann för att de skulle vara i liknande stadier i livet. Min tanke med detta var 

att det på det viset skulle bli lättare att jämföra respondenterna med varandra när det inte 

skiljer för mycket mellan dem.       

Respondenternas position som mellanchefer har stor betydelse på grund av den ofta 

upplevda utsattheten och de höga påtryckningar som kommer från två olika håll i 

organisationen. Deltagarna i undersökningen är enhetschefer på en medelstor svensk 
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kommun. Undersökningen görs inte för att belysa kommunala chefers och ledares 

upplevda attityder och erfarenheter kring ledarskap, studiens resultat kommer inte påverkas 

av i vilken organisation respondenterna har sina befattningar.    

I den här undersökningen har ett bekvämlighetsurval använts. Med det menas att urvalet av 

deltagare inte är slumpmässigt, med innebörden att alla kunnat bli valda. Detta innebär att 

resultatet av undersökningen endast gäller på de personer som deltagit i undersökningen, 

det går med andra ord inte göra några generella antaganden om populationen då 

populationens representativitet inte kunnat fastställas (Patel & Davidsson, 2003, s. 54ff). 

En medelstor kommun kan tänkas vara representativ för den allmänna situationen i 

samhället.   

3.4 Intervjuguide 

Syftet med intervjuguiden är den ska vara en vägledning i samtalet med respondenten. 

Olika forskare använder intervjuguiden på olika sätt, antingen utformas den med öppna 

frågor eller med teman. Vid konstruktionen av frågorna finns två aspekter att ta hänsyn till. 

Den första är standardisering, som innebär att frågorna är fria för intervjuaren att utforma, 

till exempel kan det röra sig om intervjuer där intervjuaren endast har några få stödord att 

utgå från, eller ett visst tema som ska beröras. Den andra aspekten är strukturering som 

innebär i vilken grad respondenten är fri att tolka frågorna beroende på tidigare 

erfarenheter och så vidare. Genom att hålla en låg grad av strukturering och en hög grad av 

standardisering får man öppna frågor. (Patel & Davidsson, 2003, ss. 71ff) 

Den intervjuguide som används i denna studie är konstruerad på ett semi-strukturerat vis, 

detta innebär att det finns färdigkonstruerade frågor, där vissa av frågorna följs av färdiga 

följdfrågor som är beroende av vilket svar som ges på frågan. En semi-strukturerad 

intervjuguide påverkas inte av i vilken följd frågorna behandlas. Jag börjar intervjun med 

inledande frågor om personen i fråga och vilka arbetsuppgifter denne har. Sedan ställs 

frågor om samspelet med personalen för att följas av frågor ledarstilar och 

konflikthantering. Därefter ställs frågor som rör respondenternas ambitioner att klättra 

inom organisationen och få en högre ledarroll. Avslutningsvis ställs frågor rörande arbetet 

och familjelivet och hur de integrerar med varandra. Se bilaga 1 för hela intervjuguiden.     

3.5 Genomförande av intervjuerna 

Som tidigare nämnts tipsades jag om lämpliga respondenter för min studie. Den första 

kontakten togs på telefon där en kort presentation av studien och mig själv gjordes. 

Samtliga respondenter ställde sig positiva till deltagandet i studien. En tänkbar orsak till 

detta kan vara att jag uttryckligen talar om att min nyckelperson tipsat mig om just dem 

som lämpliga för min studie. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas egna 

kontor och på tider de själva valt. Intervjuerna tog mellan 40 och 55 minuter. Varje 

intervju inleddes med att jag presentera mig själv och den studie jag genomför, vilket syftet 

är och vilka frågeställningar jag utgår ifrån. Jag informerar samtliga om att deras 

deltagande är viktigt för studien och att jag är tacksam för att de tagit sig tid för att delta. 

Den första intervjun användes som en pilotintervju vilket innebär att jag använde mig av 

denna för att testa mina frågor i intervjuguiden. Resultatet av pilotintervjun blev att jag 
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gjorde små justeringar, några frågor förtydligades, andra tog bort och några frågor tillkom. 

En inspelningsenhet användes under intervjuerna vilket alla av mina respondenter 

samtyckte till. Fördelen med att använda en inspelningsenhet vid denna typ av intervjuer är 

att respondenterna återges exakt, vilket i sin tur leder till en mer korrekt och rättvis bild av 

vad denne sagt under intervjun. Nackdelen med att använda sig av en inspelningsenhet kan 

vara att respondenterna inte lever ut fullt ut, det är oftast inget de gör medvetet, men en 

skillnad kan upplevas när enheten stängs av (Patel & Davidsson, 2003, s. 83). Konsten är 

att få samtalet att mer flyta som i ett ”vanligt samtal” än att en rad frågor ställdes som 

respondenten svarade på. Diskussionen i samtalen är det viktiga, det är då respondenten 

lättare öppnar sig och bjuder på sig själv och sina egna erfarenheter. Jag upplever att 

intervjuerna gick bra i samtliga fall och respondenterna tog sig tid samt bjöd på sig själva 

och sina erfarenheter. En av respondenterna hade något svårare än de andra att förstå eller 

relatera till en del frågor vilket innebar att jag fick förtydliga tanken med några av mina 

frågor. Resterande av respondenterna uppfattade samtliga frågeställningar utan större 

problem.    

3.6 Bearbetning av analys och data 

Analysen har gjorts med inspiration från Grounded Theory, vilket innebär att 

transkriberingarna av intervjuerna har analyserats och resulterat i olika kodord. En 

transkribering är en ordagrann utskrift av intervjun. Kodningen har utförts genom att texten 

har lästs vid ett flertal tillfällen där varje tillfälle har bidragit till en djupare analys för varje 

läsning. Kodorden kan ha varit ord som respondenten själv har sagt eller ord som jag har 

satt på det respondenten sagt (Corbin & Strauss, 2008, ss. 160ff).  Nedan visas några 

förslag på hur kodningen gått till. 

 

”Kommer jag och hjälper dig på det här lovet så kommer du till mig på nästa lov…” Här 

har denna mening fått kodordet teamarbete/samarbete.  

 

”Jag tittar ju på min chef och mina kollegor hur de gör, och försöker att lära mig ändå, man 

blir aldrig fullärd i det här heller”. Här har denna mening fått kodordet insiktsfull.  

  

När kodorden fanns på plats, delades de in i olika kategorier. Jag använde mig av 

kategorierna ledaregenskaper, organisationen, privatlivet och samhället. Kategorierna 

användes sedan för att foga samman samtliga analyser till ett gemensamt resultat för 

samtliga intervjuer (Ibid, s. 160ff).  

3.6.1 Reliabilitet och validitet 

Enligt Patel & Davidsson (2003)  är reliabilitet och validitet begrepp som ursprungligen är 

hämtade från den kvantitativa metoden, begreppen kan dock användas vid kvalitativa 

studier, då med en något annan innebörd.   

Enligt den kvantitativa metoden mäter validitet huruvida undersökningen stämmer överens 

med vad som var tanken från början att undersöka. Reliabilitet mäter istället huruvida 

mätningen har gått rätt till (Patel & Davidsson, 2003, s. 98). Inom den kvalitativa metoden 

gäller som sagt andra definitioner, här menas med validitet hela forskningsprocessen. En 



 

 

 

19 

 

god validitet kännetecknas av att analysen har en god inre logik. En god inre logik har 

denna uppsats uppnått genom att urvalet av respondenter gjorts på ett tillförlitligt sätt, det 

vill säga att de utvalda har den position i organisationen så deras åsikter och ståndpunkter i 

frågeställningarna leder till ett användbart material som kan bidra till ett resultat och 

slutsats. Denna uppsats och undersökning upplever jag som genomförd på ett korrekt sätt 

då materialet har bearbetats på ett sådant sätt att respondenternas anonymitet kan 

garanteras och att arbetsgången har varit fri från och inte låtits styras av mina egna åsikter 

eller ståndpunkter. Validiteten kan även yttra sig på andra vis, till exempel genom att 

analysen består av fylliga och tydliga beskrivningar för att på så vis tydliggöra innehållet 

vilket jag uppfyller. Ovanligt är inte heller att respondenten tillåts kontrollera analysen av 

intervjun för att på så vis försäkra sig om att denne blivit rätt tolkad i sina svar. En viktig 

del för validiteten när det gäller intervjuer är att ingenting rycks ur sitt sammanhang, bättre 

är då att i en vidare mening beskriva längre sekvenser av frågor och svar (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 105).  

Reliabilitet i en kvalitativ metod handlar om att kunna se sambandet mellan den specifika 

situationen och frågeställningen. Reliabilitet inom den kvalitativa metoden går mot samma 

riktning och innebörd som validitet, därav används begreppet reliabilitet väldigt sällan i 

dessa sammanhang. Begreppet validitet blir i stället ett vidare begrepp som innefattar hela 

forskningsprocessens olika delar (Patel & Davidsson, 2003, s. 103).   

3.7 Anonymitet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) gäller vissa förutbestämda etiska regler som bör tas i 

beaktning. Dessa delas in i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet är tillgodosett då 

respondenterna både vid första kontakten samt vid intervjutillfället fick en information om 

studiens syfte och frågeställningar samt information om mig och varför jag gör denna 

studie. Samtyckeskravet är att betrakta som tillgodosedd då respondenterna inledningsvis 

vid intervjutillfället fått information om hur deras uppgifter kommer att behandlas samt att 

deras deltagande är frivilligt och därför kan väljas att avbrytas om så önskas. 

Konfidentialitetskravet är uppfylld på det vis att jag valt att inte nämna respondenterna vid 

namn utan endast nämna dem vid könstillhörighet och i vissa fall den förvaltning de tillhör. 

Jag talar heller aldrig om i vilken kommun jag valt att göra min studie, som ett led i att 

försäkra mig om de medverkandes anonymitet. Genom att erbjuda intervjupersonerna 

denna typ av anonymitet tar jag även hänsyn till den eventuella etiska aspekten i att chefer 

och i vissa fall även chefernas anställda kan komma lysa igenom materialet. 

Nyttjandekravet uppfylls i och med att allt material om respondenterna raderas och förstörs 

när det inte längre är nödvändigt för forskningens skull att ha den kvar (Vetenskapsrådet, 

2002).    
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4. Resultat och analys  
 

 

Detta kapitel redovisar det resultat som framställts av den kvalitativa undersökning som 

gjorts med utgångspunkt i individuella förutsättningar, organisatoriska förutsättningar och 

till sist förutsättningar i samhället. Jag vill också redan här vara noga med att på peka att 

det resultat som presenteras nedan endast kan representera de inblandade respondenterna 

och inte kan generaliseras över hela verksamheten, då antalet respondenter i 

undersökningen är för få.  

 

 

4.1 Individuella förutsättningar 

I denna del åsyftar att redogöra för de individuella förutsättningarna som krävs för att 

lyckas i sin ledarroll. Med individuella egenskaper menas här de personliga egenskaper 

som självsäkerhet, drivkraft, motivation, samarbetsförmåga och konfliktlösningar.   

4.1.1 Självkänsla och självinsikter   

De chefer jag pratat med är ganska lika i sitt sätt att se på sig själv. De anser att de är raka, 

ärliga och tydliga. De känner sig trygga i sin roll som chef och att de inte har problem med 

att kunna säga stopp eller nej. Framför allt männen, men även i viss mån kvinnorna, 

uttrycker att de har ett visst kontrollbehov och det är en av anledningarna till att de 

befinner sig i den position de gör idag. Det framkommer att cheferna, både manliga och 

kvinnliga, har drag av manliga egenskaper som kontrollbehov, tydlighet och en rak och 

ärlig kommunikation, precis som Ford (2006) fann i sin studie av chefer inom den 

kommunala sektorn i Storbritannien. Jag ser samma mönster som i Fords studie, att 

kvinnorna antagit en mer maskulin inställning när de är på jobbet, det kan upplevas som 

hård och kallt i vissa sammanhang. En kvinna uttrycker sig på följande vis:  

Men nu är det ju tydlig vad det är för uppdrag jag har, nu är inte mitt 

uppdrag att städa, då blir man inte en i gänget. Det har jag varit tydlig 

med att… jag är inte här för att samla ”poppis-poäng” utan för att driva 

en verksamhet och då måste man som chef fatta obekväma beslut.     

 

De verkar ödmjuka till sitt eget kunnande och uttrycker specifikt att de ständigt får till sig 

ny kunskap av sina medarbetare och personal. En man säger: ”Att inbilla sig som chef att 

man kan och vet allt, då är man farligt ute skulle jag vilja påstå”.  

En annan man säger själv att han ibland kan vara för snäll:  

Jag tycker att man kommer längre på att vara för snäll, än att stå 

och peka med hela handen, det har jag gjort väldigt få gånger under 

mina år. Jag har inte behövt, för lyssnar man så lyssnar de på mig 
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och då behöver man kanske bara höja tonen lite, lite, gran, då inser 

de att, nu är det allvar. Då behöver man inte stå och skrika och peka 

med hela handen eller slå näven i bordet eller vad det nu kan vara. 

 

Respondenterna säger själva att de vill att deras personal ska må bra och anser att det är 

personalen som är kärnan i verksamheten och där med det viktigaste i organisationen. Min 

upplevelse av cheferna jag träffat är att de tillämpar ett Teori Y inspirerat ledarskap. Trots 

att de verkar i en byråkratisk organisation där Teori X borde vara mer framhävande, enligt 

Mc Gregors (1957,1966) teori. Med detta menas att de att deras personal ska sättas i 

främsta rummet och att de vill att personalen ska trivas och utvecklas. Ingen av cheferna 

anser sig missunnsamma, de vill snarare att personalen ska växa och utvecklas, både som 

individer och i sina yrken. Denna tolkning görs på grund av att de nämner att en av de 

viktigaste egenskaper en chef ska ha är närvaron till sin personal och förmågan att lyssna 

och ta in vad de har att säga. De verkar också flitiga med att informera sin personal om vad 

som händer, både på avdelningen och i övriga verksamheten.      

 

En tydlig skillnad är att kvinnorna i studien uttrycker sig på ett sätt som i vissa 

sammanhang kan uppfattas som hårt och känslomässig kallt, när de beskriver sin roll i 

arbetsgruppen. De anser att de är på arbetet för att driva en verksamhet och inte för att 

skaffa vänner, vänner det har de hemma och inte i arbetsgruppen. En kvinna säger:  

Man kan aldrig bli älskad av alla, och det är inte det som är uppdraget. 

Jag tror att de är väldigt viktigt att se att man är i en roll och man är i sitt 

uppdrag när man är på jobbet. Det som är ens vänner privat, ja men det är 

ju de som är ens vänner… Det är inte personalen… 

 

Kvinnorna verkar gå in i en professionell roll när de är på arbetet och är väldigt strikta i att 

inte bland privatliv och arbetsliv. Jag tänker att det kan ha att göra med flera olika orsaker. 

Dels kan jag tänka mig att det kan bero på att de alla är mödrar och har familjer. Ur ett rent 

genus och könsperspektiv kan man tänka sig att de känner en viss skuldkänsla över att de 

lägger en så pass stor del av sin tid på arbetet och inte på familjen och barnen. Dels kan jag 

tänka mig att samtidigt känner att de vill trotsa gällande könsordning och även kanske visa 

sina barn att man inte måste följa de normer som finns kring kön, genom att visa att de kan 

vara lika bra chefer som en man. Det kan också vara så att skiljandet mellan arbetsliv och 

privatlivet kan ha att göra med det Kinnunen, Geurts, & Mauno (2004) beskrev, att kvinnor 

oftast drabbas av ansträngningsbaserade konflikter på arbetet och dessa konflikter beror på 

familjelivet. Kvinnorna kanske väljer att göra en tydlig gränsdragning för att inte drabbas 

av dessa konflikter. Det kan även vara så att de känner sig tvungna att tydligt skilja på 

arbetslivet och familjelivet för att de ska kunna gå in i chefsrollen och kunna ta på sig den 

mer maskulina roll som då krävs. Jag kan tänka mig att de vill stiga in i rollen för att kunna 

agera efter den fullt ut, utan att påverkas av allt för mycket av sina känslor och så vidare, 

framför allt när det krävs att de tar tag i lite mer obehagliga beslut. En kvinna uttrycker rakt 

ut att hon ibland kan uppleva sig själv för kvinnlig.  

Nej, det är jag inte. Där får jag nog lägga band på vissa känslor som vid 

de svåra samtalen att nu är jag chef och nu får jag lägga band på mig 
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själv. Sen efter samtalet, när personen har gått ut då kan det komma, då 

blir det jobbigt, man kan känna sig som en elak kärring ibland. 

  

Det kan ju även vara så som Kanter (1993) skriver, att kvinnor ofta uppfattas som 

kontrollerande, i detta fall, hårda i sin attityd på grund av deras underordnade position i 

samhället, där av har de ett mindre inflytande och mindre makt än jämbördiga manliga 

kollegor. Det enda jag med klarhet kan säga är att samtliga kvinnor i studien tydligt 

innehar en hårdare och kallare attityd kring sitt ledarskap än männen. Alla män i 

undersökningen uttryckte sig näst intill tvärtom. De vill gärna vara en del av 

arbetsgruppen, en av dem upplever att han garanterat är på en jämlik nivå med sina 

arbetskollegor. Det jag kan tänka mig grundar sig detta på att han arbetar i arbetsgruppen 

som alla andra, hans arbetsuppgifter skiljer sig inte åt, förutom att han har ett övergripande 

personalansvar. Han är också den av alla de som ingår i undersökningen som har minst 

grupp, 8 stycken, mot de andra som har en större arbetsgrupp runt 20-30 personer och 

dessutom har alla de andra en tydligare avskild arbetsroll eller arbetsbeskrivning som 

innebär att de utför ett helt annat jobb än de andra i arbetsgruppen. En av männen utycker 

tydligt att han själv ser sig som en i arbetsgruppen samtidigt som han tror att de anställda 

inte gör det. Detta tror jag mycket väl kan höra samband med att han är man och chef 

samtidigt som de andra i arbetsgruppen är till största delen kvinnor i ett lågstatus yrke. Jag 

kan tänka mig att kvinnorna i den gruppen inte släpper in en man med högre makt och 

status än de själva i gruppen på grund av den könsmaktsordning som råder. Enligt Kanter 

(1993) kan det vara så att dessa kvinnor på avdelningen har svårt att relatera och jämföra 

sig med personer i organisationen som inte är på samma nivå med de själva.   

4.1.2 Ambitioner och drivkrafter för ledarrollen 

Viljan att kunna påverka och medverka till förändringar är den främsta anledningen till att 

respondenterna innehar en ledarroll. Kontrollbehov och god självkännedom är även det 

gemensamma egenskaper. En av kvinnorna har till och med tagit hjälp av sin personal för 

att kunna få reda på vilka svagheter hon, som chef, har för att snabbare kunna arbeta på att 

förbättra dessa.  

Jag har ju jobbat med mig själv, jag tog ju hjälp av all personal och 

frågade, vad jag kan bli bättre på. Det var tufft, men då visste jag, för 

innan mötet hade jag skrivit ner vad jag själv trodde att jag behövde 

förbättra, och det var det personalen själva skrev. Så jag hade ju 

självbilden av mig själv och vad jag kunde jobba på. Nu har jag fått det 

bekräftat. Det känns skönt. 

   

En tydlig skillnad mellan könen är att kvinnorna inte har några ambitioner till att avancera 

uppåt på den hierarkiska stegen. De känner sig nöjda på den position de befinner sig på och 

uttrycker att det är arbetsuppgifterna som är det centrala och inte chefskapet i sig. En av 

kvinnorna säger så här på frågan om hon skulle vilja avancera och nå en högre 

chefsposition inom organisationen: ” Nej. Jag är nöjd här, jag kanske kan tänka mig att 

söka mig till ett annat område inom kommunen, det är jag inte främmande inför men… 
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enhetschef det är… mitt mål är inte att bli förvaltningsdirektör utan att bli bra på det jag 

gör just nu”. En annan kvinna säger följande:  

Jag visste nog att jag ville vara med och jobba i förändrings processer 

och vara med att utveckla och sådana delar, sen så är det inte chefsposten 

som jag är ute efter… utan det är mer arbetsuppgifterna runt om, sen är 

jag inte obekväm i rollen att vara chef/ledare. Det är jag ganska bekväm 

med. Men skulle det komma ett annat jobb… som jag skulle känna att det 

är intressant, och det inte är en chefsposition så skulle jag inte tveka i det 

beslutet. 

 

Att det är kvinnorna som väljer att inte avancera uppåt i organisationen kan ha att göra med 

den möjlighetsstruktur Kanter (1993) beskriver. Kvinnorna uppmuntras inte att ta för sig 

och ges heller inte samma möjligheter till befordringar eller samma mängd karriärvägar, 

vilket leder till att de känner sig nöjda med det de har och gör de något passiva. Det vore 

fel att kalla de kvinnliga respondenterna för passiva men det kvarstå docka att de nöjer sig 

med det de har och känner inget behov av att fortsätta framåt, eller uppåt i organisationen.  

    

Männen däremot har en önskan om att ta ytterligare ett steg eller två på den hierarkiska 

trappstegen. Högre positioner inom organisationen eller på andra organisationer har redan 

provats på av männen och de är inte främmande att inta en högre position i dagsläget 

Att männen är de som tydligast uttrycker en vilja att stiga i graderna inom organisationen 

kan komma sig av, som Elvin-Nowak och Thomsson (2003) beskriver, att pojkarna redan 

som barn behandlats på ett annat sätt än flickorna. De har motiverats och uppmanats att ta 

för sig av det de velat. De har drillats in i ett beteende och en attityd som inneburit att de 

enligt Kanter (1993) leds in i ett beteende mönster som kan jämställas med en 

självuppfyllande profetia. Männens beteende och djärvhet i organisationen leder till att de 

vågar ta större risker. Lyckas de med sitt djärva beslut syns de och på ett anat sätt än 

kvinnorna vilket i sin tur leder till att de har en större chans till belöning genom 

utbildningar och befordringar.     

 

Att bli ledare var inte självklart mål eller ambition från början. Det verkar inte vara någon 

skillnad beroende på kön över huvudtaget i denna fråga. Det verkar vara lika för både män 

och kvinnor att ledarskapsambitionerna växt fram med tiden, de har haft turen att själva ha 

haft en bra chef som sett deras potential. Det framkommer att några av respondenterna var 

lite motståndare till att söka tjänsten deras chef ville att de skulle söka från första början. 

En kvinna uttrycker sig på följande vis:  

Nej, jag var väl mest motståndare från första början, när jag skulle bli 

gruppledare, jag ville inte. Men sen så är det ju så, jag drivs ju av 

utmaningar hela tiden och tyckte att jag kunde prova på, det kan ju inte 

vara så svårt. Sen när vi skulle bli enhetschefer så var de några som inte 

fick jobben, vi fick ju söka om våra tjänster. Då tog det lång tid för mig 

att bestämma mig för om jag skulle söka.” 
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En av männen uttrycker sig så här:  

Nej, eller ja, när jag började var jag ju så ung så då hade jag inga större 

mål annat än att få spruta lite vatten, släcka bränder och så. Ju äldre man 

blivit ju mer har tanken kommit, så när chansen kom så kunde man ju 

prova på att vara tillförordnat befäl, så då... Sen tycket jag att det var kul. 

    

Det förekom respondenter av vardera kön som inledde sin karriär som ledare tidigt. I de 

fallen handlade det om att de hade chefer som uppmärksammade dem och såg en potential 

hos dem som de själva inte visste att de hade. De fick chansen att prova på rollen som 

ledare och de upptäckte att de trivdes. De var runt 20 års ålder när de började som ledare, 

vilket innebar att de inte hade en lätt uppgift framför sig. Det borde ha krävts så väl mod 

som skicklighet och ödmjukhet för att lyckas i det de gjorde. 

Kunde jag ha varit 21-22år liksom, då var det ganska tufft och gå in och 

kanske bestämma över någon som var 55-60år och har jobbat i 20-30år 

och säga att du ska göra såhär. Det var väl inte det lättaste men… det 

gick det också. 

 

En kvinna säger följande om sitt unga ledarskap: ”När jag började så kunde jag vara yngst 

på ett ATP, och det är en speciell, märklig känsla…”  

 

Studien visar inte något tydlig skillnad bland könen vad gäller ingångsvägen till sitt 

ledarskap. Den skillnad som kan utläsas av studien är att respondenterna är ledare inom de 

områden de förväntas vara ledare i sett till Abrahamssons (2009) redogörelse över den 

könssegregering som råder i Sverige. Det syns tydligt att männen är ledare inom de 

mansdominerande områdena medan kvinnorna leder kvinnor i de kvinnodominerande 

områdena på arbetsmarknaden.  

4.1.3 Samarbetsförmåga och sammanhållning i arbetsgruppen 

Respondenterna i undersökningen uttrycker att personalen är stommen i verksamheten.  

Närvarande, uppmärksam och tillit är tre ord som återkommer under intervjuerna. 

Respondenterna vill ha ett nära samarbete med sin personal och de talar med stolthet över 

sina verksamheter och sin personal om vad de tillsammans har åstadkommit. Slutsatser 

som kan dras av detta är att ledarna i undersökningen sätter ett stort värde på sin personal. 

Respondenterna vill att personalen ska trivas på arbetet och de vill att de som en 

gemensam grupp ska utvecklas tillsammans. Genom undersökningen framkom att ledarna 

anser att ett bra samarbete genom hela arbetsgruppen inte bara underlättar 

arbetsuppgifterna, det underlättar även för personalen att ta till sig nya idéer och kunskap, 

som kan utbytas mellan medarbetarna. Strävan efter att skapa ett nära samarbete och 

teamkänsla verkar även ha gett resultat. Vid tre av avdelningarna kunde man med stolthet 

säga att de vet att de har personal som trivs och som är stolta över sina yrken, efter den 

senaste ledar- och medarbetare undersökningen. En man säger stolt:  

”Vi jobbat hårt mot sjukskrivningstal och sådana saker, så vi har… 

sedan 2006 tror jag att det var... så hade vi 2010 sänkt våra 

sjukskrivningstal med 60 %. Så vi har gjort en väldig resa där…” 
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En annan ledare berättar att hans avdelning vid den senaste ledar- och medarbetar 

undersökningen, visa att de är en av två avdelningar i hela organisationen som har högst 

värden på området som rör trivsel på arbetsplatsen.  

 

Den avdelning där sjukfrånvaron sänkts är en avdelning med mestadels lågavlönade 

kvinnor som arbetar i ett lågstatus arbete. Den satsning på personalen som gjorts genom ett 

ökat samarbete, höjning av löner och annan personalvård i form av bland annat massage 

och annan friskvård verkar ha givit resultat. Ledarna uppfattar sin personal mer tillfreds 

med sin situation och ledarna uppfattar medarbetarna som är stolta och måna om sitt yrke, 

personalen verkar känna den yrkesstolthet de förtjänar. Här kan jag se tydliga likheter med 

de tester som gjordes i Hawthorn på 1930-talet där forskarna kom fram till den slutsats att 

personalens trivsel, sammanhållning och arbetsprestation förbättras då de uppmärksammas 

av sina chefer och organisationsledningen. Trots att kvinnorna i ovanstående avdelningar 

är i ett typiskt lågstatus och lågavlönat yrke upplever de en yrkesstolthet som leder till att 

de sätter ett stort värde på sitt arbete. Att sjukantalet har sjunkit så markant tror jag kan ha 

att göra med en kombination av ett förebyggande arbete med hjälp av friskvård, men kan 

också ha att göra med att de känner en större samhörighet med ledaren och ledningen i 

organisationen än tidigare, då många resurser har satts in för att just höja löner och status 

men även andra saker, som att de är den enda avdelningen i hela organisationen som är 

miljöcertifierade bland annat.  

 

Den andra avdelningen är en typisk mansdominerad arbetsplats, det finns endast en 

yrkesutövande kvinna som arbetar på arbetsplatsen, med en redan etablerat yrkesstolthet 

eller status för yrket. Det krävs i yrket att arbetsgruppen arbetar tätt ihop och de arbetar och 

umgås även under längre tider tillsammans då deras arbetstider utgörs av dygnspass. Att de 

arbetar så sammansvetsade och så nära varandra kan göra att de får en annan syn på 

samarbete och kamratskap i arbetsgruppen än andra delar av organisationen. Jag kan tänka 

mig att denna grupp har det lättare än andra grupper i organisationen att arbeta som ett 

team, dels på grund av arbetsuppgifterna och arbetstidernas utformning samt att de arbetar 

i små arbetsgrupper och med ledaren som en del i arbetsgruppen, det vill säga ledaren har 

samma arbetsuppgifter som alla andra i gruppen. Detta kan leda till att de anställda känner 

sig på samma nivå som sin ledare och har lättare att relatera till eller har en bättre relation 

till sin ledare på grund av detta, vilket de andra grupperna i organisationen inte verkar ha.   

 

Ett gemensamt uttryck för samtliga respondenter är som sagt teamanda och samarbete med 

kommentarer som: ”Vi kan diskutera med vem som helst i gruppen, alla är väl insatta i hur 

vi ska arbeta så jag kan i princip ta stöd från alla i gruppen”. Det verkar finnas en stor 

respekt och tillit i arbetsgrupperna, åt båda håll. Förutsättningarna för att arbeta som en 

enhet eller ett team har varit lite olika, några har fått bygga upp samarbetet från i princip 

början medan andra redan hade ett väl fungerande samarbete i grupperna när det tillträdde 

som ledare för gruppen. En kvinna som gått från gruppchef till enhetschef upplevde en lite 

turbulentare omställning när hennes arbetsuppgifter blev tydligare mer avskild från 
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gruppen: ”Men nu är det ju tydlig vad det är för uppdrag jag har, nu är inte mitt uppdrag att 

städa, då blir man inte en i gänget”.  

  

Respondenterna i undersökningen pratar om hur viktigt ledarskapet är, då menar de inte 

enbart sitt eget utan även sin egen chef och organisationsledningen. De nämner vikten av 

att ha en ledare som de känner sig säkra med, en ledare som tillåter misstag och som de 

kan rådfråga, om så behövs. Ledarna i undersökningen kan kopplas till Teori Y som 

McGregor, (1957,1966) presenterade. Dels ser jag paralleller till hur ledarna själva 

uttrycker sig och hur de utger sig själva agera med sin personal, men även hur ledarskapet i 

organisationen verkar fungera. Detta till trots att de är verksamma i en byråkratisk 

organisation där det enligt teorin borde vara Teori X som borde dominera. Precis som i 

teori Y säger respondenterna att de föredrar att ge sin personal frihet och valmöjligheter på 

de områden där detta är möjligt. En kvinna talar om hur hon brukar resonera med sin 

personal när det gäller förändringar och förändringsprocesser: ”Det här kan vi diskutera, 

och det här kan vi inte diskutera. Det här kan ni få förändringar i, det här kan ni inte få 

förändringar i”. Hon ger sin personal möjligheten att kunna vara med och påverka 

förändringar. Samtidigt upplever de att de själva fått ett sort eget ansvar över sina egna 

arbetsuppgifter och ansvar fritt över hur och när de utför sina arbetsuppgifter, bara 

uppdraget blir utfört. De upplever sina egna arbetsuppgifter som fria och beskriver det som 

frihet under ansvar. På samma vis som Teori Y, som handlar om att föra människorna och 

organisationerna mot samma mål genom att låta människorna uppfylla sina egna mål 

samtidigt som organisationens mål uppfylls, uppfattar jag ledarna i undersökningen 

resonera gentemot sin personal och hur de själva upplever sin situation.  

 

Respondenterna i undersökningen återkommer ofta till vikten av ett bra samarbete genom 

hela organisationen. De säger själva att de har ett bra samarbete med sina ledare och att de 

upplever att de har en ömsesidig respekt för varandra samt att de litar på sin ledare att 

denne finns bakom ryggen och hjälper dem igenom svåra och tuffa beslut. Även 

samarbetet med andra kollegor i organisationen uppger de vara av vikt för hur de själva 

upplever sitt arbete och sin roll. Samarbetet verkar även vara en avgörande faktorer för att 

respondenterna inte ska uppleva sig ensamma och övergivna i sin roll vid tuffare beslut. En 

kvinna säger:  

Det som är viktigt tycker jag i min roll det är att, jag vet att jag har en 

chef bakom mig, som står bakom mig, när det blåser runt mig… för det 

gör det någon gång i chefskapet blåser det, alltså... man står i gungning… 

och då gäller det att man själv känner att man har en chef bakom, som… 

också står för det man har gjort... alltså... hjälper en 

 

Det framkommer i undersökningen att respondenterna själva har upplevt hur det är att inte 

ha detta samarbete med ledningen eller andra kollegor. Arbetsmiljön och trivseln 

förändrades till det sämre vid de tillfällen detta har inträffat. De uppger att de då känt sig 

ensam och mer orolig för att misslyckas. De uppger också att de blir mer isolerade och har 

svårare att se och arbeta för organisationens gemensamma mål. Men som jag tidigare 

nämnt är även samarbetet med personalen av allra största vikt för de ledare som ingått i 
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studien. De pratar om hur viktigt det är att de själva är och uppfattas som närvarande för 

deras personal. På vilket vis de är närvarande på skiljer sig lite bland respondenterna. En 

del kompenserar det dåliga samvetet att inte hinna med personalen på det vis de tidigare 

gjorde, genom att lägga stor vikt vid att ta sig tid när de väl är ute hos personalen. Andra, 

främst kvinnorna, har ett väldigt strukturerat förhållningssätt, där de på regelbunden basis 

informerar personalen om vad som händer på avdelningen och i hela organisationen. Det 

förekom även de som inte upplever samarbetet med personalen som något problem, det 

faller sig naturligt i det dagliga arbetet. Respondenternas egen ledarstil skiljer sig något åt 

men gemensamt för alla är att de alla förespråkar eget ansvar och egna initiativ hos 

personalen, de tror alla att på att ett arbete under eget ansvar ger positiv respons tillbaka till 

de själva men också för organisationen. De uttrycker själva att vill finnas tillhands för sin 

personal, hur de gör det skiljer sig åt något, som sagt. Likt det som Ford (2006) beskriver i 

sin forskning, ser jag en tydlig postheroic stil, när det kommer till samarbete och teamanda, 

i princip inom samtliga områden inom organisationen som min undersökning berört. Vad 

jag kan utläsa av den information respondenterna gett mig finns en tydlig stävan efter att få 

arbetsgrupperna att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Ford (2006) beskriver 

denna ledarstil som en mer feminin stil, eftersom det handlar om att skapa relationer 

mellan alla individer i grupperna och mellan de olika grupperna inom organisationen. Jag 

kan dock inte se någon skillnad i hur män och kvinnor uttrycker sig i min undersökning, 

både män och kvinnor strävar efter sammanhållning, samarbete och teamkänsla inom 

arbetsgruppen på likvärdigt vis. Sett ur den synvinkel som Klingspor (2000) presenterade, 

att kvinnor och män redan som små barn lärs att agera annorlunda och där flickor ska våra 

och ta hand om andra och att killar inte ska visa känslor, ser jag ingen skillnad mellan 

könen. Både männen och kvinnorna i undersökningen uttrycker på liknande sätt hur viktig 

det är att de vårdar relationen med personalen samt att finns tillgängliga för alla typer av 

frågor.         

4.1.4 Kommunikation- en motståndshantering   

För att minska motståndet och konflikterna vid förändringar pratar respondenterna om 

vikten med information. De förespråkar en öppen och tydlig information och 

kommunikation om anledningarna till förändringarna, att bjuda in till diskussion där det är 

möjligt och tydligt stänga diskussion där det ändå inte går att diskutera fram en annan 

lösning eller utväg. Ett litet motstånd kan uppstå när personalen inte förstår grunden till 

eller inte håller med vad ledningen vill att de ska göra. Då är det ledarens roll att motivera 

och förklara orsakerna, även om även denne inte tycker samma som ledningen. Ett annat 

sätt att minska konflikter är att ofta diskutera det egna ansvaret, hur viktigt det är att säga 

stopp och inte bara sitta tyst och följa strömmen när det snackas bakom ryggen på någon. 

De vill få personalen att se sin egen del av det hela. Respondenterna försöker att tänka på 

att de har en mottagare i andra änden som lätt kan tolka och missuppfatta informationen på 

ett sätt som inte de själva gör. De nämner också att det är viktigt att tänka på att när jobbig 

information kommer fram till personalen har de själva bearbetat informationen under en 

längre tid, det är viktigt att komma ihåg att det är ny information som kommer fram och 

tillåta personalen att reagera och låta informationen sjunka in. Det förekommer även att 

respondenter upplever medarbetarna numer är så vana vid små förändringar i arbetsdagen 
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att de inte längre reagerar. Respondenterna menar att medarbetarna numer är så vana vid 

snabba förändringar och de snarare tycker att det är kul om de får byta objekt, på så vis får 

även de lite omväxling och möjlighet till utveckling.  

 

Det framkommer tydligt att både männen och kvinnorna är väl medvetna om att inte alla 

kan tycka om dem och att det är en del av rollen som ledare och att det bara är att acceptera 

och försöka vara tydlig med sig själv, att det inte är de som person, personalen angriper 

utan ledaren. En kvinna säger: ”Man kan aldrig bli älskad av alla, och det är inte det som är 

uppdraget, jag tror att de är väldigt viktigt att se att man är i en roll och man är i sitt 

uppdrag, när man är på jobbet”.  En man säger: ”Har man 30 stycken i arbetsgruppen så är 

det klart att alla 30 inte kan vara helt nöjda alltid”. Det är endast i dessa diskussioner kring 

konflikthantering och motstånd som respondenterna nämnde sig själva som chefer och inte 

ledare. Respondenterna gjorde själva samma skiljelinje mellan ledare och chef som 

Granberg (2008), det vill säga att chefer kontrollerar och styr sin personal medan ledaren 

guidar och leder sin personal. Respondenterna har varit med om konflikter av olika grad i 

sin ledarroll, en del om större och andra om lite mindre. Gemensamt är att de vill att 

konflikterna ska lösas så fort som möjligt och helst genom att de inblandande reder ut 

konflikten själva, utan inblandning av ledare eller andra medarbetare. Att vara lyhörd och 

åter igen närvarande i sin ledarroll upplever respondenterna som viktigt för att få reda på 

konflikterna i tid, innan de går för långt. Det har till och med förekommit konflikter där de 

inte kunde reda ut den själva utan fick ta hjälp utifrån av en konsult. Mestadels handlar det 

om konflikter som gått att lösa utan den typen av hjälp. Ibland blir respondenterna dock 

tvungna att hjälpa till att reda ut problemet som en typ av moderator då konflikten är för 

stor. I de lägena upplever respondenterna att det viktigaste i deras roll är att alla parter får 

göra sin röst hörd. Ofta sker det enskilt mellan ledaren och medarbetaren, varpå ledaren 

själv bildar sig en uppfattning av problemet och vad som kan ha orsakat det, för att sedan 

sätta sig tillsammans med alla inblandade och försöka reda ut problemet. Det förekommer 

även de respondenter som förespråkar självkontroll i gruppen, på grund av tron att det är 

effektivare om personalen själva kontrollerar varandra, det är effektivare om gruppen säger 

till om någonting är bra eller dåligt än att ledaren själv ska springa i hälarna på dem som en 

kontrollant. Ledarens roll i de fallen där självkontroll i grupperna gäller är istället att 

bekräfta sina medarbetare, att ge feedback både bra och dålig. Jag kan även här se en 

koppling till Ford (2006) och en posthetiocstil i hur dessa respondenter resonerar kring 

konflikter och konflikthantering. Postheroicledarstil handlar om att föra arbetsgrupperna 

samman och samarbeta tillsammans men det handla även om att minska avståndet mellan 

ledare och anställda inom arbetsgrupperna och i organisationen. Jag kan tydligt se, hos 

både männen och kvinnorna att de väljer att lösa konflikter genom information och 

kommunikation, där samtliga inblandade har möjlighet att yttra sina åsikter om det hela. 

Likt Ford (2006) ser jag att många av respondenterna föredrar och uttrycker att de vill ha 

ett nära samarbete mellan de själva och medarbetarna just för att på så vis eliminera 

riskerna med missförstånd och otydligheter som i sin tur kan leda till konflikter. En 

skillnad jag kan se här är att jag i andra delar av ledarskapet kan se kvinnorna agera på ett 

sätt som förväntas av männen. Här ser jag att männen agerar på ett sätt som förväntas av 

kvinnorna. Det jag menar med detta är att även männen föredrar en ledarstil av 
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kommunikation, samarbete och relationer inom arbetsgruppen, vilket både Klingspor 

(2000) och Elvin-Nowak & Thomsson (2003) är typiska kvinnliga egenskaper.  

 

4.2 Organisatoriska förutsättningar  

I denna del åsyftas den roll organisationens uppbyggnad, mål, värdegrund och andra 

förutsättningar som spelar in på ledarnas och medarbetarnas arbete.   

4.2.1 Organisatoriska förutsättningar och möjligheter 

Två av respondenterna har tidigare arbetat inom den privata sektorn och har tidigare haft 

en press på sig att prestera och generera vinst till företagen. De uttrycker en lite frustration 

över att det i dessa organisationer främst är personalen som drabbas vid besparingar och 

neddragningar. De upplever en lättnad över att den kommunala verksamheten inte har 

dessa krav på vinst och att det satsas på personalen i stället för att dra in på personal 

aktiviteter. Dessa upplever dock en frustration över att organisationen är trög vid beslut 

eller förändringar. De påpekar att det ibland kan ta flera veckor eller månader innan 

besluten kommer tillbaka om att de får eller inte får genomföra förändringen.  

Ingen av respondenterna i studien upplever att de känner sig klämda i sin position. De 

uttrycker snarare att de upplever sina arbetsuppgifter som fria och påverkningsbara. Vissa 

uttrycker dock att de ibland får göra saker de själv ser som överflödiga eller onödiga, för 

att de kommer som beslut uppifrån, det ingår i deras jobba att stå bakom ledningens beslut 

även om de inte personligen står bakom alla beslut. Kvinnorna framför upplever att de får 

genomdriva många förändringar och omorganisationer som kan vara slitsamma för både 

arbetsgruppen och de själva. En kvinna säger: ”Vi ska spara tjugofem miljoner, vilket 

innebär att personalen kommer få en sämre ersättning på natten, vilket kommer drabba 

personalen och deras plånböcker” hon fortsätter att berätta om personalen och hennes egna 

dilemma i det hela:  

… om en personal kommer till mig och säger att de inte vet om de 

kan behålla huset om de förlorar två tusen i plånboken… jag tycker 

att det är synd att de får en sämre lön… jag är förstående i detta och 

jag tror att det är viktigt för personalen att de vet att jag tycker 

detta.  

Respondenterna upplever också att de inte riktigt hinner med sin personal på det vis de 

önskar, de upplever att de fått mer att göra sedan organisationen gjordes om och de gick 

från att ha varit gruppledare över en mindre grupp till att bli enhetschefer och grupperna 

mer än fördubblades. De upplever att både de och personalen vill att de är mer delaktiga 

och närvarande ute på arbetsplatserna i stället för på deras kontor. Tyvärr hinner de inte 

med att besöka personalen i den utsträckning de själva önskar då de har en rad med 

administrativa uppgifter som ligger på deras arbetsuppgifter också. Jag kan tydligt här se 

en skillnad i att kvinnorna oftare drabbas av omorganisationer och neddragningar. Detta 

kan dock ha att göra med att de alla arbetar i de kvinnodominerande branscherna inom 

Kommunen där de ekonomiska förutsättningarna är sämre än i andra delar av 

organisationen.  
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Respondenterna nämner att det finns en rad olika policys och regler att förhålla sig till vad 

gäller ledarskapets olika delar som droger, jämställdhet och mångfald bland annat. Det 

råder delade meningar om huruvida dessa regler och policys följs ute i organisationen. De 

flesta, både män och kvinnor, tror att det fortfarande finns massor att jobba på, vad gäller 

lika möjligheter för båda könen att kunna utvecklas i organisationen. Respondenterna tror 

att det fortfarande är svårare för kvinnorna i organisationen att få möjlighet till utbildning 

eller befordran jämfört med männen i organisationen. Några av männen tror att kvinnorna 

själva kan uppleva att de måste prestera mer än sina manliga kollegor för att kunna 

accepteras, eller tas på allvar, dock upplever inte de att det faktiskt är så. De tror att det 

handlar om att kvinnor har lättare att ta på sig massor av saker för att visa att de är duktiga 

och kan. En av kvinnorna kan tydligt se en viss jargong och en äldre kultur i de delar av 

organisationen där det finns mestadels män, det vill säga de mer tekniska delarna av 

organisationen. Hon säger: 

När man sitter på ledardagarna vi har och man räknar på vad många 

tjejer som är ledare, om jag ser det till vår tekniska förvaltning så är 

nästan så att det ska vara en manlig chef, när det handlar om de 

hårda bitarna och när det är de mjuka bitarna som vård och omsorg 

då är det kvinnlig. Då blir man så där – jaha, varför då det kanske 

skulle vara jätte bra om det kommer in en manlig bland det 

kvinnliga och tvärt om, så man får bort de här jargongerna man 

ibland hör så man nästa blir mörkrädd. 

 

Ytterligare uttalanden från respondenterna är att det tack vare den stora vård och 

omsorgsdelen inom den kommunala verksamheten finns fler kvinnliga chefer än vad det 

finns manliga. En av respondenterna nämner sin avdelning som är en mansdominerad 

miljö, där det för tillfället sker ett arbete med att locka kvinnor till yrket och de har ett mål 

att öka könsfördelningen på hela området. I och med detta nämner han att det till och med i 

dagsläget kan vara lättare för en kvinna än en man att bli befäl eller ledare inom detta 

område. Ett fåtal respondenter nämner att Kommunen gjort en stor satsning för att förbättra 

ledarskapet inom organisationen. Kommunen satsar på utbildning och kompetenta ledare 

som ska kunna lyfta och föra organisationen framåt. Den nya satsningen på ledarskapet i 

Kommunen går ut på att ledarskapet är tidsbegränsat. Presterar de inte tillräckligt bra får de 

inte en ny chans nästkommande period. Av de som pratade om förändringen framkom att 

de tyckte det var ett bra system som införts, dock anser en av männen att organisationens 

hårda krav på utbildning kan innebära att de missar bra och kompetenta ledare som inte har 

en högskoleutbildning.   

Det där med utbildningar och sådana krav att det fortfarande är, är ganska 

stereotypt… Att man måste ha dem här utbildningarna och ditten och 

datten... för att kunna bli en bra chef och där håller inte jag riktigt med 

då... Visst det är väl bra att ha utbildningen. Men livets hårda skola är 

inte så pjåkig den heller. 

 

En kvinna nämner här att det främst var männen i organisationen som opponerade sig kring 

de nya tidsbegränsade ledarrollerna. Jag ser tydligt hur den segregerade arbetsmarknaden 
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påverkar respondenternas arbetsliv.  Undersökningen är gjord inom en kommunal 

verksamhet, vilket enligt SCB (2010) domineras av kvinnor och främst då inom de 

vårdande och omhändertagande delarna av verksamheten. De kvinnor som deltar i studien 

arbetar samtliga inom en kvinnodominerande miljö och med arbetsuppgifter som förväntas 

utföras av en kvinna, precis som Klingspor (2000) menar att vi uppfostrats till. Hedlin 

(2004) beskriver en relativ könsordning där det är helt i sin ordning att kvinnor tar för sig i 

arbetslivet, gör karriär och tjänar pengar. Även detta kan ses i denna studie. En kvinna 

arbetar inom en mansdominerad förvaltning men med ett kvinnoförknippat yrke. Hon såg 

tydligt att det var en uppdelning bland de ledarna på ledarskapsträffarna. Inom de tekniska 

förvaltningarna dominerade det av manliga ledare medan det inom de vårdande 

förvaltningarna dominerades av kvinnor. Att de kvinnliga ledarna syns inom de 

kvinnodominerande yrkena i större utsträckning kan ha att göra med att de saknar eller har 

mindre konkurrens av männen om ledarrollerna. Att kvinnor och män återfinns i olika 

delar av organisationen kan ses som ett samband med den könsmaktsordning som 

Abrahamsson (2009) beskriver, där kvinnor och män hålls isär. Som en kontenta till detta 

kan man också se att det inom de kvinnodominerande yrkena oftare förekommer osäkra 

arbetsförhållanden.   

4.2.2 Balansen mellan arbetstid och fritid.  

Här finns en tydlig skillnad mellan könen, kvinnorna känner på ett eller annat vis av 

problematiken av att hitta balansen mellan familjelivet och arbetet. De uttrycker att barnen 

är de som alltid kommer att gå först, de anpassar sina arbetstider i möjligaste mån efter 

barnen och familjen och uttrycket till och med rakt ut att: ” Men sen tror jag att man alltid 

går med ett dåligt samvete, vad det gäller barnen”. Gemensamt för kvinnorna är att de alla 

har ställt krav på sin omgivning och familj vad gäller hushållssysslor och barnpassning 

med mera. En uttrycker även att hon inte upplevt några större motsättningar på grund av att 

hon inte behövt vara hemma särskilt mycket för vård av barn och så vidare. Samma kvinna 

menar också att det krävs att man är lite kreativ och styr upp sin tillvaro för att inte hamna i 

kvinnofällan, som hon kallar det.  

”Där har i alla fall jag ställt krav hemma och så har jag städhjälp, 

jag har matkasse, jag fixar runt om kring, så att jag får... för jag 

måste också få finnas... och jag vill inte känna att jag offrar 

något… men då får jag också betala för att underlätta min tillvaro”.  

Männen däremot upplever i princip inga motsättningar över huvudtaget. Det är inget de 

knappt reflekterat över. Ett fåtal av männen upplever själva att de har levt ett jämställt 

familjeliv där de delat på ansvaret att hämta och lämna på dagis samt ansvaret för vård av 

barn dagarna. Jag ser på detta område tydliga skillnader mellan männen och kvinnorna. Jag 

ser också tydliga samband till både SCBs (2010) rapport och den studien som Kinnunen, 

Geurts, & Mauno (2004) pressenterar. Likt SCBs (2010) rapport visa denna studie att 

kvinnorna känner en större påfrestning på arbetslivet när de har familj. De kvinnliga 

respondenterna upplever att de är tvungna att planera och delegera ut hushållsrelaterade 

arbetsuppgifter för att inte behöva känna att de åsidosätter tiden för barn och familj. SCBs 

(2010) rapport visar att kvinnliga chefer inom den kommunala verksamheten utför lika 

mycket obetalt, hushållsarbete, som betalt arbete, medan männen endast lägger 
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motsvarande halva sin betalda arbetstid på det obetalda, hushållsarbetet. Av denna 

anledning kan jag anta att det är därför de manliga respondenterna inte upplever att de 

påverkas av sitt familjeliv i sin arbetsroll. Kinnunen, Geurts, & Mauno (2004) visar i sin 

studie att kvinnor upplever att familjelivet på verkar arbetslivet medan männen upplever att 

arbetslivet påverka familjelivet. Även detta kan jag se i denna studie då kvinnorna oftare 

än männen uttrycker att de har att dåligt samvete för barnen.  

       

Några av männen har tidigare arbetet på chefsposter i andra, privata organisationer, de har 

tidigare upplevt en press att alltid vara tillgänglig och anträffbar samt att alltid kunna stå 

till tjänst om så behövs. Detta är något de inte känner av alls nu när de börjat inom den 

kommunala sektorn. Det kan också vara så att de lärt sig med tiden, men det är lättare att 

stänga av telefoner och datorer när arbetsdagen är slut och gå hem. Några av kvinnorna gör 

dock en tydligare skillnad, än de andra, på vart gränsen mellan privatliv och arbetsliv går. 

De kan uppfattas som något mer bestämda i sin åsikt att arbetet inte ska följa med hem på 

något vis. Telefonerna stängs av när de går från jobbet och de sätts på igen när barnen är 

lämnade på dagis och fritids. Andra kvinnliga respondenter känner sig inte alls främmande 

för att hon inte har några problem med att ta samtal i hemmet så länge det är viktigt. Det 

händer även att de tänker en del på jobbet och gör anteckningar och kom ihåg lappar för att 

komma ihåg att arbeta vidare med det nästkommande arbetsdag.   

Detta kan kanske ha att göra med att kvinnor ofta tenderar att drivas av en känsla att hon är 

tvungen att jobba lite mer, än en man skulle göra, för att kunna känna sig nöjd med sitt 

arbete enligt den könsmaktsordning och de förväntningar som ställs på kvinnor enligt 

Wahl, et al (2001).   

4.3 Förutsättningarna från samhällets sida.  

Här syftar jag till vilka förutsättningar män och kvinnor har i samhället att göra karriär. 

Samhället syftar till omgivningen kring individen och dess åsikter och attityder kring 

manliga och kvinnliga förutsättningar att göra karriär.     

4.3.1 Manliga och kvinnliga förutsättningar och möjligheter i samhället 

Respondenterna i undersökningen har en eller annan åsikt vad gäller den 

könsmaktsordning vi har i samhället i dagsläget. Vissa är medvetna om det medan vissa 

inte verkar ha reflekterat över vad dessa tankar och åsikter kommer från. En man uttrycker 

sig ganska tydligt i sin uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt, särskilt i hur han 

beskriver hur mäns och kvinnor i konfliktsituationer: 

Det är väl det som är skillnaden som jag upplever mellan män och kvinnor att 

kvinnor går lite längre innan det... smäller så att säga, om man säger att det 

brakar lös, medan killar kanske snabbare kommer till… att det här var inte 

bra, varför gjorde du så och sedan är det utagerat, medans kvinnor kanske går 

och irriterar sig längre och sedan exploderar. 

 

Som tidigare nämnts har några av cheferna uppfattningen om att kvinnor ofta tar på sig 

mer arbete än vad de klarar av, för att visa för sig själva och sin omgivning att de är 

kapabla och klarar av att utföra uppgifter på ett bra och tillfredsställande sätt. De ställer 
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väldigt höga krav på sig själva, krav som inte omgivningen nödvändigtvis ställer på dem. 

Några av respondenterna var även av den åsikten att omgivningen ställer andra krav på 

kvinnor än på män, det yttrar sig i att kvinnor sällan anställer andra kvinnor på höga 

positioner, av rädsla för konkurrensen. Könssegregeringen i organisationen kan sägas vara 

ett samhällsproblem, den ser ut på samma vis över hela samhället. Eftersom det är i en 

kommun studien gjorts kan man nästan anta att den på ett relativt bra sätt återspeglar hur 

hela samhället ser ut. Arbetet med en jämnare könsfördelning sker över hela samhället, där 

det då blir lättare för det underrepresenterade könet att ta en plats.  

 

Kvinnorna upplever att kvinnor som är mer åt det feminina håller förväntas göra ett sämre 

jobb än kvinnor som är mer ”manliga” i sitt utrycksätt. De menar även att denna jargong 

och kultur finn både i organisationen och ute i samhället där det förkommer en 

överrepresentation av män. Männen upplever inte alls detta på samma vis en av de manliga 

respondenterna råkade dock ut för situation när han kom som nu till arbetsgruppen. Han 

leder en grupp med mestadels kvinnor, i en kvinnodominerande yrkesroll. Vissa kvinnor 

hade svårt att tro att han visste vad han pratade om, de misstrodde hans kompetens och föll 

i en typ av vårdande roll, han upplevde det som att de vill visa hon och ta hand om honom, 

nu när han var ett främmande område.  

Kvinnorna uppmärksammar svårigheten i att finna balansen i livet mellan arbete och 

familj. De pratar om en kvinnofälla de tror att många kvinnor hamnar i. Med det menar de 

att dessa kvinnor inte väljer att göra karriär på grund av den plikt känsla och kanske till och 

med skuld känsla de känner inför alla de förväntade krav de har på sig rörande familj, hem 

och barn. Det är då svårt att få tid till att arbeta de arbetstider och de timmar som krävs i en 

ledande roll. De anser att de klart sig, utan att hamna i denna fälla, men de kan också 

uppleva att de stöter på reaktioner och synpunkter från sin omgivning, ofta den lite äldre 

generationen, till följd av sina val. Upprätthållandet av denna könsmaktsordning sker 

dagligen i alla våra handlingar. De manliga respondenterna upplever sig själv som en 

jämställda och som att delar ansvaret för hem och barn. En uttrycker dock att han mer än 

gärna släpper ledarskapet när han kommer hem: ”Jag tycker att det är ganska skönt när jag 

kommer hem och inte behöver vara chef och inte behöva ta beslut och, mer än vad vi ska 

äta och sådana saker”. Detta lämnar per automatik över ledarskapet till kvinnan i familjen, 

precis som det förväntas. Samma diskussion som i ovanstående del om hur segregeringen 

inom organisationen på verkar arbetsrollerna samt förväntningarna på vad som väntas av 

en kvinna respektive man gäller för hela samhället. Studien visar att det främst är 

familjelivet som påverkas av att kvinnor arbetar långa dagar både på och utanför arbetstid. 

Det är främst kvinnorna som lider av att inte känna att de hinner med att umgås med familj 

och barn. Att det är kvinnorna som upplever denna problematik är kan ske inte så konstig 

sett till den uppfostran kvinnor och män får redan som barn. Enligt Klingspor (2000) 

uppfostras vi redan från födseln vad som är manligt och kvinnligt. Elvin-Nowak & 

Thomson (2003) beskriver vad som förväntas av män respektive kvinnor. Män förväntas 

vara raka, tydliga, självsäkra och sakliga medan kvinnor förväntas vara tillbakadragna, 

anpassa sig efter situationer, ha dåligt självförtroende och har svårt att ta för sig. Detta 

dåliga självförtroende kan vara det som yttrar sig i att kvinnor ofta tar på sig mer uppgifter 

än männen för att på så vis bevisa för sig själva och andra att de kan de med (SCB, 2010). 
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Studien har gjorts inom en kommunal verksamhet, vilket jag tidigare nämnt troligtvis kan 

spegla övriga samhället i stort. Inom den kommunala verksamheten arbetar enligt SCB 

(2010)  en majoritet av kvinnor, främst inom vård och omsorgssektorn. Att det är fler 

kvinnor i organisationen än inom den privata sektorn kan innebära, som en av 

respondenterna själv nämnde, att det är lättare för kvinnor att göra karriär och få chansen 

att få en ledarroll. Här kommer då diskussionen om den relativa underordningen in som 

Hedlin (2004) beskriver. Hon menar att det är helt i sin ordning för kvinnor att göra karriär 

så länge hon inte är bättre än männen. Så länge det ”bara” är kvinnor hon konkurrerar med 

är allt i sin ordning. Jag kan dock inte se några sådana tydliga kopplingar till det i denna 

studie, dock har jag inte undersökt respondenternas löner och anställningsvillkor, där av 

kan jag heller inte dra några slutsatser om detta.       
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5. Slutsats 
 

 

Nedanstående kapitel redogör för uppsatsens och arbetets resultat och författarens slutliga 

resonemang kring resultatet. Avslutningsvis följer en summering och svarsformulering av 

uppsatsens frågeställningar. 

 

  

5.1 Sammanfattning av resultatet 

Jag finner stora likheter i min studie till den studie Helgesen (1990) om manligt och 

kvinnligt ledarskap. Det finns inga större skillnader i hur de själva ser på sig själva, alla 

anser sig vara trygga i sin roll och förespråkar rak och ärlig kommunikation åt alla håll i 

organisationen. De uppger alla att de vårdar sin personal och anser att personalen är det 

viktigaste i hela verksamheten. De arbetar med att föra grupperna samman genom att 

arbeta som ett team, där alla är delaktiga och strävar efter samma mål. Konfliktlösning 

hanterar de på ungefär samma vis, vilket är att de vill att problem bör lösas i 

personalgruppen så fort som möjligt utan inblandning av de själva. Det är inte, som sagt, 

på många punkter det är några stora skillnader, de flesta skillnader jag finner är heller inte 

relaterade till kön, utan snarare skillnader som beror på personliga erfarenheter, 

egenskaper, uppfattningar och organisationens uppbyggnad och verksamhet. Det kan 

handla om hur nära de arbetar tillsammans med sina arbetsgrupper och vilka 

kommunikationssystem och kommunikations vägar som används mellan chef och personal.  

Där avikelser som baseras på kön finns, är det däremot oftast tydliga skillnader. Det 

handlar främst om svårigheten att finna balans i livet det vill säga konsten att förena 

familjelivet med arbetet samt anledningar till att de befinner sig i en chefs position samt 

vilket driv de har att avancera uppåt i organisationen. Som väntat, utifrån den könsordning 

som råder i samhället, är det kvinnorna som finner det svårast att få tiden att räcka till. De 

dras med dåligt samvete för sina barns skull och det krävs att de ställer krav på sin 

omgivning att ställa upp samt att de betalar för sin fritid, genom att anlita tjänster som 

städhjälp och matkasse, för att hinna med att kunna få tid till sig själva eller bara hinna 

umgås med barn och familj. Jag kan se en del likheter med den undersökning Ford (2006) 

gjorde i Storbritannien, framför allt när det handlar chefernas syn på ledarskap och 

kvinnornas behov av att träda in i en mer maskulin roll för att klara av sin ledarroll. De 

kvinnor i denna undersökning uppfattar jag som hårda, kalla och avståndstagande. Jag 

upplever det som att de håller avståndet, rent privat och känslomässigt, till personalen för 

att kunna klara av att ”spela” rollen som chef på ett manligt och maskulint sätt.      



 

 

 

36 

 

5.2 Sammanfattning av frågeställningarna  

 

Här nedan besvaras de frågeställningar som legat till grund för denna studie och uppsats.  

 

Upplever respondenterna att de blir bemötta och behandlade på olika sätt av manliga 

kontra kvinnliga kollegor och anställda? 

Cheferna själva upplever inte någon större skillnad i hur de behandlas av sina anställda, 

kollegor eller chefer. Inte annat än att de alla är överens om att en kvinna med väldigt 

kvinnliga egenskaper, som fundersam och omtänksam skulle uppfattas som velig och 

skulle där med inte få ett så stort gehör från något håll i organisationen. Vad beträffar den 

övriga organisationen och omgivningen är det vid ytterst få till fällen en kvinna har angett 

att hon utsatts för någon form av nedvärdering eller härskarteknik från en man. 

 

Har män och kvinnor samma möjligheter till befordringar, utbildningar, karriär- och 

utvecklings möjligheter? 

Det verkar bero på avdelningarna, hur det ser ut med könsfördelningen inom avdelningen 

eller förvaltningen. Det finns avdelningar som uttryckligen ger kvinnor förtur eller fördel 

för att jämna ut den sneda könsfördelningen. Sett över hela organisationen råder lite delade 

meningar, två kvinnor och en man ser tydliga brister i organisationen en man tror att det är 

mer kvinnliga chefer i organisationen på grund av vårdyrken. En man och en kvinna tycker 

att organisationen är jämställd och att det råder lika regler för alla.  

 

Vad betyder chefsrollen för individen, skiljer det sig åt beroende på kön? 

För alla chefer i undersökningen handlar deras ledarskap om personalen och personalens 

välbefinnande.   

Kvinnorna anger att de inte har samma driv och mål med sitt ledarskap som männen. 

Männen vill stiga i graderna och utmana sig själv med större ansvar och högre uppsatta 

poster medan kvinnorna kände sig nöjda där de idag befinner sig, de anser att de får den 

stimulans och utveckling de behöver och behöver därför inte flytta på sig. de är dock inte 

främmande för att byta avdelningar eller förvaltningar, dock finns inte behovet att klättra 

uppåt i organisationen.   

 

Är det lika svårt för män och kvinnor att finna balans i livet med en ledarskapsroll på 

arbetet? 

Ingen av männen har uttryckt att det varit problem eller motsättningar att få tillvaron att gå 

ihop. Kvinnorna däremot beskriver att de har dåligt samvete för sina barn och att de är 

tvungna att vara kreativa och styra upp sin tillvaro med städhjälp, matkasse och liknande så 

att de slipper känna pressen av att hinna med tvätten, städningen och matlagningen 

samtidigt som barnen ska köras till fritidsaktiviteter och de själva ska hinna träna och 

koppla av. Jag upplever helt klart en skillnad mellan männen och kvinnorna.   
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6. Avslutande reflektion 
 

 

Detta är det sista och avslutande kapitlet som redogör för de reflektioner och ståndpunkter 

författaren själv vill belysa.  

 

 

Studiens respondenter har sina chefsroller i en medelstor kommun i Sverige. Det var inte 

ett strategiskt val att det blev just en kommunal verksamhet jag valde mina respondenter 

från, däremot kan jag nu i efterhand känna mig nöjd att det blev just så. Den kommunala 

verksamheten, anser jag, återspeglar hela samhällets funktioner. De problem som finns i de 

organisationerna rörande mitt område kan jag tänka mig är relativt representativt över hela 

samhället. Som jag ser det har mänskligheten en lång väg att vandra innan vi kan ställa oss 

raka i ryggen och säga att vi är jämställda och behandlar alla lika. Det största problemet, 

enligt min egen högst personliga åsikt, på den svenska arbetsmarknaden är att den är så 

könssegregerad. Vi har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Det är 

därför viktigt att vi redan i unga år lär våra barn att det är okej att bryta mot strömmen och 

gå sin egen väg. Det måste bli jämnare könsfördelning bland utbildningarna redan på 

gymnasiet, för så länge våra barn utbildar sig till det de förväntas utbilda sig till kommer 

det inte ske någon förändring på arbetsmarknaden och dess segregering.       

 

Precis som jag nämner i ovanstående kapitel är att, kvinnorna är chefer över kvinnor vilket 

kanske kan leda till att de, då de inte konkurrerar om ledarrollerna med männen, har de 

större chans att få dessa roller i de kvinnodominerande områdena på arbetsmarknaden. Här 

bör även den relativa könsordningen tas i beaktande, inte bara bristen på manlig 

konkurrens.  

Jag, precis som annan forskning kommer fram till att det inte skiljer så mycket mellan 

manliga och kvinnliga ledare på de flesta punkter. Det är ett fåtal områden som utskiljer 

sig, för mig var det främst när det kommer till att finna balansen mellan arbetsliv och 

familjeliv. Det kan finnas flera förklaringar till att det inte är större skillnad än vad det är. 

Jag kan dock inte undgå att fundera kring varför det inte är större skillnad. Är det kanske så 

att kvinnorna i ledande positioner anpassar sig till de förutsättningar som är, det vill säga 

lägger bort sina kvinnliga sidor och axlar de mer mansdominerade dragen, för att kunna 

lyckas i sin ledarroll? Det skulle vara intressant att studera närmare. Andra områden som 

skulle vara intressant att jämföra är om det ser annorlunda ut inom den privata sektorn som 

drivs med ett vinstintresse och där det är en majoritet av män?          
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
Intro 

Kul att du ville ställa upp! Jag kommer från PA-Programmet på Karlstads Universitet. Du 

har rätt att avbryta när du vill och deltagandet är helt frivilligt. Jag skulle vilja spela in 

materialet är detta ok? Jag kommer att förstöra materialet när jag har använt det klart. Jag 

kommer att se till så att du och det du säger avbildas anonymt. Ingen, inte ens de du arbetar 

med på kommunen kommer att kunna identifiera dig och vad du sagt. De som kommer att 

ta del av det avidentifierade materialet är bara jag, min handledare och opponenten. 

 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för befattning? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Tycker du att du har ett roligt arbete? 

Har du arbetat med liknande saker innan du kom hit? 

 

Hur är samarbetet med din personal? 

Tycker du att din personal respekterar dig? 

Är det någon skillnad på hur män och kvinnor bemöter dig tycker du? 

- På vilket sätt? 

Tror du att din personal ser dig som en i arbetsgruppen? 

Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen? 

 

Hur tycker du att en bra ledare är? 

Hur skulle du beskriva din ledarstil, hur är du som chef? 

Har du upplevt något motstånd i din chefsroll? 

- Beskriv hur? 

Har du varit med om någon konflikt och hur har du löst denna/ dessa? 

Har du infört någon förändring i verksamheten?  

- Hur mottogs förändringen av din personal? 

 

Har du kämpat mycket för att nå en ledarroll tycker du? 

Kan du tänka dig eller vill du ha en högre ledarroll? 

 

Tycker du att det finns en motsättning mellan att vara kvinna/man och chef? 

Upplever du att du kan känna dig ensam i din ledarroll, varför i så fall? 

Hade det varit någon skillnad om du hade varit manlig/kvinnlig chef tror du? 

Tar du med dig jobbet hem? 

- På vilket vis?(fysiskt eller psykiskt) 

 

Tror du att män och kvinnor bedöms lika vad gäller befordringar, utbildningar och karriär 

möjligheter inom Kommunen som helhet? 


